
 

 

Lokaverkefni til MA-prófs 

í íslenskum bókmenntum 

Að leysa kind frá konum 

Fæðingarlýsingar í íslenskum miðaldabókmenntum 

Elínrós Þorkelsdóttir 

Leiðbeinandi Ármann Jakobsson 
Febrúar 2020 

 



 

 

 

Háskóli Íslands 
 

Hugvísindasvið 

Íslenskar bókmenntir 

 

 

 

 

 

Að leysa kind frá konum 

Fæðingarlýsingar í íslenskum miðaldabókmenntum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ritgerð til M.A.-prófs 

 

     Elínrós Þorkelsdóttir 

Kt.: 180593-2179 

 

Leiðbeinandi: Ármann Jakobsson 

Febrúar 2020  



 

 1 

 

 

Útdráttur 

 

Miðaldabókmenntir eru almennt hljóðar þegar kemur að reynslu kvenna í tengslum við 

fæðingar. Með nánum lestri á textum má þó annað slagið finna lýsingar á barnsburði sem 

gefa örlitla innsýn í þennan reynsluheim kvenna. Gægist sá heimur í gegnum textann í 

ólíkum heimildum: í eddukvæðum er fjallað um raunir yfirsetukonu, konungasögur, 

Íslendingasögur og fornaldarsögur Norðurlanda greina frá fæðingu mikilsverðra manna 

og í biskupasögum má finna frásagnir af hjálp dýrlinga og æðri máttarvalda við erfiðar 

fæðingar. Sömuleiðis fjalla nokkrir miðaldatextar um sængurkvennadauða og ofbeldi 

gagnvart ófrískum konum og sængurkonum. Hér verða þessir textar skoðaðir nánar.  

 Fyrst verður sjónum beint að yfirnáttúrulegri hjálp við fæðingar. Miðaldaheimildir 

sýna að á Íslandi tíðkaðist að fara með galdra yfir fæðandi konum og spenna um þær 

verndargripi, t.d. belti og bækur. Einnig var heitið á dýrlinga en í jarteinum þeirra virðist 

áherslan vera á hinni fæðandi konu frekar en barninu sem hún ber undir belti. Séu 

íslenskar miðaldaheimildir bornar saman við heimildir frá öðrum ríkjum Evrópu sést 

jafnframt að Ísland hefur fylgt evrópskum straumum þegar kom að yfirnáttúrulegri 

fæðingarhjálp.  

Næst verður sú fullyrðing að fæðingarherbergið hafi verið lokaður heimur kvenna 

skoðuð. Athugað verður hverjir voru viðstaddir fæðingar og velt upp hugmyndum um 

hugsanlegt hlutverk þeirra. Einnig verður sjónum beint að feðrum og hlutverki þeirra í 

tengslum við fæðingar. Sýnt verður fram á að þrátt fyrir að konur hafi verið í meirihluta 

meðal aðstoðarfólks var fæðingarhjálp ekki bundin við kvenkyn og skilin milli 

kvennaheimsins innan fæðingarstofunnar og karlaheimsins fyrir utan í besta falli óljós, ef 

þau hafa yfirhöfuð verið til staðar.  

Að lokum verða skoðuð þau áföll sem þungaðar konur og sængurkonur gátu orðið 

fyrir. Fá dæmi finnast um sængurkvennadauða í íslenskum miðaldabókmenntum og í 

þeim dæmum sem hér verður fjallað um eru konurnar og þjáningar þeirra ekki í fyrirrúmi, 

heldur er athyglin á körlunum í kringum þær. Áföll sem hin verðandi eða nýbakaða móðir 

gat orðið fyrir einskorðuðust þó ekki við erfiðleika tengda meðgöngu og fæðingu. 

Ófrískar konur og sængurkonur voru ekki óhultar gegn andlegu og líkamlegu ofbeldi, 

hvort tveggja frá nánum ættingjum sínum sem og utanaðkomandi. Í þeim sið að feður 

ákvæðu örlög barna sinna fólst auk þess ofbeldi gagnvart konum. 
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Abstract 

 

Medieval literature is generally silent in regard to women’s childbirth experiences. 

However, with close reading one can occasionally find descriptions of childbirths and 

therefore catch glimpses of this female world. That world can peer out from different 

sources: Eddic poetry describes the trials of a midwife, Kings’ sagas, Icelandic sagas and 

Legendary sagas recount the birth of important men and in hagiographies one can find 

accounts of saints’ intercession during difficult births. Likewise, a few texts from the 

Middle Ages mention maternal death and violence against pregnant women or new 

mothers. This essay focuses on these texts.  

First supernatural help during childbirth will be examined. Medieval sources show 

that it was customary in Iceland to recite spells over women during delivery and tie 

amulets to them, e.g. belts and books. Saints were also invoked but their miracula seem 

to stress saving the expectant mother’s life rather than the life of the unborn child. 

Comparing medieval Icelandic sources to sources from other European countries also 

reveals that Iceland followed European traditions regarding supernatural assistance 

during delivery. 

Next, the assertion that the delivery room was exclusively female space will be 

contemplated. The people present during births will be inspected as well as the roles they 

might play. Special regard will be given to expectant fathers and their part in childbirths. 

Medieval texts show that even though the majority of assistants were female, men could 

also assist women in childbirth and the line between the female space within and the male 

space outside was blurry at best, if it even existed at all.  

Finally, the trauma expectant and new mothers could experience will be 

considered. There are few examples of maternal death in medieval Icelandic literature 

and the examples observed here demonstrate that the women and their suffering are not 

the primary concern, the focus is on the males around them. Pregnant women and new 

mothers could also experience trauma that was unrelated to difficulties during pregnancy 

or delivery. They were not safe from mental and physical abuse, both from close relatives 

and strangers. One can also see violence towards mothers in the custom of exposing 

infants shortly after birth.  
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Formáli 

 

Eitt sinn þegar ég var táningur í unglingavinnunni heima neyddist ég til að hlusta á tölu 

jafnaldra míns um það hvað karlar væru mikið betri en konur. Taldi hann upp ótal dæmi 

um karla sem skarað höfðu fram úr á sínum sviðum, hvort sem það viðkom uppfinningum, 

íþróttum eða tunglgöngunni. Að lokum gat kvenréttindasinninn ég ekki hamið mig. Ég 

sneri mér að honum og sagði „Þú gerir þér grein fyrir því að allir karlmenn í heiminum 

eru fæddir af konum?“. Þar með var málið útrætt af beggja hálfu.   

 Þegar ég velti fyrir mér efni meistararitgerðarinnar minnar duttu mér þessi 

orðaskipti í hug, enda búin að upplifa erfiða fæðingu árinu áður og orðin ófrísk aftur. 

Fannst mér þau lýsandi fyrir þá hugsun sem oft er ríkjandi í samfélaginu, afrekum utan 

hins hversdagslega lífs er hampað en oftast er lítið fjallað um það erfiði sem konur leggja 

á sig til að koma börnum í heiminn. Þar sem ég hef lagt áherslu á íslenskar 

miðaldabókmenntir í mínu námi og þar sem hlutskipti kvenna á miðöldum hefur verið 

mér ofarlega í huga fannst mér því einkar viðeigandi að rannsaka fæðingarlýsingar frá 

þeim tíma. Reyndist sá rannsóknarvettvangur mun frjórri en mig hafði órað fyrir.  

 Ritgerðin hefði þó aldrei orðið meira en hugmyndin ein hefði ég ekki notið 

aðstoðar nokkurra einstaklinga. Fyrst langar mig að þakka leiðbeinanda mínum, Ármanni 

Jakobssyni, fyrir góða leiðsögn og afar gagnlegar ábendingar. Ég vil einnig þakka 

foreldrum mínum fyrir að vera alltaf tilbúin til að aðstoða mig, hvort sem aðstoðin fólst í 

umræðum um efnið eða einfaldlega að passa son minn svo að ég hefði tíma til að skrifa. 

Auk þess vil ég þakka þeim fyrir að lesa lokaafurðina yfir. Að lokum vil ég þakka Mána, 

manninum mínum, fyrir svo ótalmargt. Ég læt þó nægja hér að þakka honum fyrir alla 

þolinmæðina, hvatninguna og stuðninginn. Einnig á Hrólfur, sonur minn, skildar sérstakar 

þakkir fyrir alla sína ástúð og fyrir að vera með óbeinum hætti kveikjan að þessari ritgerð.  
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1 Inngangur  

Íslenskar miðaldabókmenntir eru fullar af frásögnum af dauða karla og kvenna. Hetjur 

deyja eftir frækilega bardaga og mæla ódauðleg orð af munni á dauðastundinni. Lýsingar 

á því þegar karlar og konur taka banasótt og leggjast í kör eru ef til vill ekki jafn ýtarlegar 

en þær má þó auðveldlega finna. Hins vegar eru miðaldarit æði fámál þegar kemur að 

fæðingum. Fornir íslenskir annálar greina til að mynda frá dánarárum og jafnvel 

dánardögum merkra manna en fæðingarár eru sjaldnar nefnd og einungis má þar finna 

fæðingardag eins manns, Jesú Krists (Storm, 1888, bls. 433). Af íslenskum 

miðaldamönnum er fæðingardagur Sturlu Þórðarsonar þekktur eingöngu vegna þess að í 

Sturlu þætti er tiltekið að dánardag Sturlu hafi borið upp degi á eftir Ólafsmessu sem 

jafnframt var fæðingardagur hans (Sturlunga saga, 1988, bls. 769).   

Í miðaldabókmenntum eru börn sögupersóna vissulega talin upp en ef minnst er á 

meðgöngu og fæðingu er oftast hlaupið æði hratt yfir sögu. Fæðing Helga Þorvaldssonar 

í Fljótsdælu er til að mynda afar gott dæmi: „En á hinum fyrstum misserum er þau 

Þorvaldur ok Droplaug bjuggu á Arneiðarstöðum, þá fór hun kona eigi ein saman. Líða 

stundir fram í líkendum ok þar til, at hun ól barn, ok var þat sveinn. Hann var vatni ausinn 

ok nafn gefit ok kallaðr Helgi“ (Fljótsdæla saga, 1950, bls. 234). Hér er sveinninn Helgi 

greinilega í fyrirrúmi enda afrakstur erfiðis Droplaugar. Hvernig fæðingin gekk fyrir sig, 

hvar hún fór fram, hverjir voru viðstaddir og hvernig móðirin bar sig eftir fæðinguna er 

hins vegar ekki rakið.  

1.1 Fyrri rannsóknir 

Fæðingar á Íslandi á miðöldum virðast einnig hafa hlotið litla athygli seinni tíma 

fræðimanna. Helst má nefna skrif Önnu Sigurðardóttur í Ljósmæður á Íslandi II, 

inngangsrannsókn Grethe Jakobsen (e. preliminary study) um meðgöngu og fæðingar á 

Norðurlöndunum á miðöldum í Scandinavian Journal of History og bók Gert Kreutzer, 

Kindheit und Jugend in der altnordischen Literature. Eru öll þessi rit frá níunda áratug 

síðustu aldar. Jenny Jochens fjallar einnig um meðgöngu og fæðingar á nokkrum 

blaðsíðum í bókinni Women in Old Norse Society frá árinu 1995 og um síðustu aldamót 

skrifaði Margaret Cormack örstutta grein um fæðingarstellingar á Íslandi á miðöldum. Að 

lokum má nefna grein Katherine Marie Olley, Labour Pains: Scenes of Birth and 

Becoming in Old Norse Legendary Literature, frá árinu 2018. Sé litið til meginlands 

Evrópu kveður hins vegar við annan hljóm. Sjá má ákveðin líkindi milli fæðingarsiða á 
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Íslandi og annars staðar í Evrópu og verður því einnig stuðst við heimildir frá Evrópu, og 

þá helst Bretlandi, þegar við á.  

 En hvað er vitað um fæðingar á Íslandi á þessu tímabili? Samkvæmt Jenny 

Jochens (1995, bls. 80) benda þær fæðingarlýsingar sem finna má í heimildum til þess að 

fæðingar hafi farið fram með svipuðum hætti á mismunandi svæðum og að þær hafi breyst 

lítið í tímans rás. Erfitt er þó að segja slíkt með vissu þar sem heimildir eru af skornum 

skammti. Af þeim fáu fæðingarlýsingum sem til eru frá miðöldum eru þó engin skýr dæmi 

um mikla fjölbreytni milli svæða og tíma. Þungaðar konur unnu hin vanalegu störf sín 

eins lengi og unnt var. Einnig eru dæmi þess að þær hafi lagt land undir fót og orðið léttari 

á miðju ferðalagi (Kreutzer, 1987, bls. 108–109). Jochens (1995, bls. 80) fullyrðir að 

einungis konur hafi verið viðstaddar fæðinguna. Verðandi móðirin kraup á gólfinu en 

hjálparkonur hennar stóðu í kring og studdu við hana. Móðirin fór síðan upp á fjóra fætur 

til að fæða barnið og var tekið á móti barninu aftan frá. Þjálfaðar hjálparkonur fóru með 

rúnir og sungu söngva til að hjálpa til við framgang fæðingarinnar. Konur tóku síðan upp 

fyrri störf sín nærri samstundis eftir fæðingu.  

 Anna Sigurðardóttir (1984, bls. 155) gefur upp aðra mynd af fæðingum. Í stað 

þess að tiltaka einungis eina fæðingarstellingu telur hún að fornkonur hafi notast við 

mismunandi stellingar. Sumar krupu vissulega á gólfi en aðrar sátu á hækjum sínum eða 

á knjám einhvers. Mögulega sat einhver á herðum konunnar og hugsanlegt er að þær hafi 

notast við fæðingarstól. Kreutzer (1987, bls. 134-137) fullyrðir reyndar að fæðingarstólar 

hafi ekki verið notaðir á Norðurlöndunum á miðöldum en telur líkt og Anna Sigurðardóttir 

að fæðingarstellingar hafi ekki einskorðast við það að vera á fjórum fótum.  

Fullyrðing Jochens að allar konur hafi risið fljótt úr rekkju er einnig ekki algild. 

Óvíst er reyndar hvort sá siður að konur væru heima við í langan tíma eftir fæðingu hafi 

verið á Íslandi í heiðni eða fyrst eftir að kristni komst á. Ekkert er til dæmis minnst á slíkt 

í lagabókinni Grágás sem var notuð á þjóðveldistímanum (Anna Sigurðardóttir, 1984, 

bls. 166). Að sama skapi segir í Sturlunga sögu (1988, bls. 350) að Þórdís Snorradóttir 

hafi risið úr rekkju einungis þremur dögum eftir fæðingu dóttur sinnar og ef litið er til 

sagna sem eiga að gerast í heiðni þá hvílist Lofthæna, móðir Örvar-Odds, sömuleiðis 

einungis í þrjá daga eftir barnsburð (Örvar-Odds saga, 1954, bls. 202). Að öllum 

líkindum hafa konur jafnframt oft neyðst til þess að fara á fætur stuttu eftir fæðinguna, 

einkum ef fá hjú voru á heimilinu og aðkallandi verk sem þurfti að vinna. Þó virðist einnig 

hafa verið venja á Norðurlöndunum að konur lægju á sæng með barni sínu í allt að sex 

vikur og tóku sér þá hvíld frá vinnu og kynlífi. Nágrannar útbjuggu síðan sérstakan mat 
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handa hinni nýbökuðu móður og færðu henni á sængina (Jakobsen, 1984, bls. 99). Slíkt 

virðist einnig hafa tíðkast á Íslandi ef marka má Droplaugarsona sögu (1950, bls. 143): 

„Þat var siðr í þann tíma at fœra konum þeim kost, er á sæng hvíldu.“  

 Séu fæðingar á Íslandi á miðöldum bornar saman við það sem vitað er um enskar 

fæðingar á sama tímabili koma í ljós mikil líkindi. Fram á 17. öld fæddu konur almennt í 

uppréttri stöðu: annaðhvort standandi, krjúpandi, sitjandi eða sitjandi á hækjum sínum 

(Dunn, 1991, bls. 98). Hópur kvenna lokaði sig af með hinni fæðandi konu og var 

karlmönnum óheimill aðgangur, að minnsta kosti meðan á fæðingunni sjálfri stóð 

(Weston, 1995, bls. 287). Ef fæðingin gekk erfiðlega var þó kallað eftir lækni en hlutverk 

hans sneri oftar að því að fjarlægja dáið fóstur til að bjarga lífi móðurinnar en að taka á 

móti barninu (Pollock, 1997, bls. 298). Konan lá á sæng í um það bil sex vikur og þurfti 

á þeim tíma ekki að sinna venjulegum skyldum sínum. Átti það hvort tveggja við 

heimilisstörf sem og kynferðislega skyldu konunnar gagnvart eiginmanni sínum. Í stað 

þess söfnuðust konur í kringum hana og deildu með henni sérstökum mat og drykk (Lee, 

2002b, bls. 227).  

1.2 Fæðingar í miðaldabókmenntum  

Líkt og sagt var hér að framan eru miðaldabókmenntir almennt hljóðar þegar kemur að 

reynslu kvenna í tengslum við fæðingar. Ritun bóka var starf karla, höfðingjar létu skrifa 

bækur um forfeður sína og munkar í klaustrum skrifuðu bæði veraldlegar og kristilegar 

bókmenntir (Sverrir Tómasson, 2006c, bls. 277–278). Engan þarf því að undra að 

fæðingar sem tilheyra óneitanlega kvenlægum reynsluheimi séu ekki í fyrirrúmi í textum 

sem skrifaðir eru af körlum. Ólíklegt verður jafnframt að teljast að skírlífir munkar hafi 

skrifað mikið um barnsfæðingar eða annað sem tengdist kynlífi. Með nánum lestri á 

textum má þó annað slagið finna lýsingar á barnsburði sem gefa örlitla innsýn í þennan 

reynsluheim kvenna. Gægist sá heimur í gegnum textann í ólíkum heimildum: í 

eddukvæðum er fjallað um raunir yfirsetukonu, konungasögur, Íslendingasögur og 

fornaldarsögur Norðurlanda greina frá fæðingu mikilsverðra manna og í biskupasögum 

má finna frásagnir af hjálp dýrlinga og æðri máttarvalda við erfiðar fæðingar. Sömuleiðis 

fjalla nokkrir miðaldatextar um sængurkvennadauða og ofbeldi gagnvart ófrískum konum 

og sængurkonum.  
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1.2.1 Heimildir til og með 12. öld 

Tveir textar frá 12. öld og fyrr geyma áhugaverðar lýsingar á fæðingum. Eru það 

eddukvæðin Oddrúnargrátur og Sigurdrífumál. Í Oddrúnargáti segir Oddrún, systir 

Brynhildar og ástkona Gunnars Gjúkasonar, frá raunum sínum eftir að hafa hjálpað konu 

í barnsnauð. Kvæðið er frekar stutt, aðeins 34 vísur, og eru fræðimenn ósammála um hver 

innbyrðis röðun þeirra eigi að vera (Jónas Kristjánsson og Vésteinn Ólason, 2014, bls. 

367). Kvæðið er einungis varðveitt í Konungsbók eddukvæða (GKS 2365 4to). Það er ort 

undir fornyrðislagi og er kveðandi oftast regluleg. Stíl kvæðisins svipar til Guðrúnarkviða 

II og III og annarra unglegra hetjukvæða (Vésteinn Ólason, 2014, bls. 110–111). Bent 

hefur verið á Guðrúnarhvöt sem fyrirmynd kvæðisins en einnig eru tengsl milli kvæðisins 

og Helga kviðu Hundingsbana I og er þá talið að Oddrúnargrátur sé þiggjandi (Einar Ól. 

Sveinsson, 1962, bls. 512).  

Oddrúnargrátur flokkast ásamt Helreið Brynhildar, Guðrúnarkviðum og 

Guðrúnarhvöt undir tregróf eða angurljóð. Fræðimenn hafa í gegnum tíðina deilt um 

aldur og hugsanlega áhrifavalda þessara kvæða. Andreas Heusler taldi þau samin á Íslandi 

á 11. og 12. öld og tengjast milduðu hugarfari vegna tilkomu kristni og þróun munnlegrar 

sagnalistar á Íslandi. Þýskir fræðimenn á síðustu öld, til dæmis Wolfgang Mohr, töldu 

kvæðin hins vegar samin í Þýskalandi og Danmörku og undir áhrifum frá sagnadönsum 

(Vésteinn Ólason, 2006, bls. 152). Einar Ól. Sveinsson (1962, bls. 476–477, 511) hafnaði 

kenningum þýsku fræðimannanna og einnig hafnaði hann þeim hugmyndum að í kvæðinu 

mætti greina kristin áhrif. Í formála sínum af Eddukvæðaútgáfu Hins Íslenska 

fornritafélags frá 2012 afskrifar Vésteinn Ólason einnig tengsl Oddrúnargráts við 

sagnadansa. Telur hann kvæðið að öllum líkindum vera frá síðari hluta 12. aldar og að 

greina megi í því kristilegt hugarfar (Vésteinn Ólason, 2014, bls. 114–115). 

Í Sigurdrífumálum gefur valkyrjan Sigurdrífa Sigurði Fáfnisbana margvísleg ráð 

og kennir honum rúnir sem meðal annars hjálpa konum í fæðingu. Líkt og 

Oddrúnargrátur eru Sigurdrífumál varðveitt í Konungsbók eddukvæða en einnig eru til 

pappírshandrit af kvæðinu frá 17. öld. Niðurlag Sigurdrífumála hefur glatast úr 

Konungsbók en pappírshandritin geyma nokkrar vísur sem þar hafa staðið. Þó er ekki talið 

líklegt að pappírshandritin varðveiti niðurlag kvæðisins í heild þar sem ritari forrits þeirra 

virðist hafa lagt áherslu á lærdómsgildi kvæðisins frekar en söguefni þess og valið úr vísur 

til að rita niður (Vésteinn Ólason, 2014, bls. 53–54).  
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Sigurdrífumál eru ort undir fornyrðislagi og ljóðahætti en einnig koma 

lausamálskaflar á milli vísna. Í Konungsbók kemur kvæðið á eftir Reginsmálum og 

Fáfnismálum en engin skil eru gerð á milli þessara þriggja kvæða í handritinu (Vésteinn 

Ólason, 2014, bls. 45–46). Sumir fræðimenn telja Sigurdrífumál vera samsett kvæði. 

Vísur kvæðisins sem eru ortar undir ljóðahætti eru þá taldar byggðar á eldra efni en að 

fornyrðislagsvísurnar séu síðar til komnar og af öðrum uppruna (Vésteinn Ólason, 2006, 

bls. 146). Einar Ól. Sveinsson (1962, bls. 464–467) taldi einnig að ekki væri hægt að 

fullyrða að heilræðavísurnar og rúnavísurnar væru frá sama tíma eða ortar af sama 

einstaklingi. Rúnakaflann áleit hann vera kominn úr heiðni og augsýnilega skyldan 

Hávamálum. Heilræðin væru hins vegar yngri en rúnaþátturinn en gætu þó verið ort fyrir 

aldamótin 1000. Líkt og Vésteinn Ólason (2006, bls. 146) bendir á er þó með öllu 

ómögulegt að ætla að rífa kvæði eins og Sigurdrífumál niður í smærri eindir og reyna að 

endurgera fyrirmyndir þess. Þess í stað ber nútímalesendum að taka kvæðinu í þeirri mynd 

sem það hefur borist þeim.  

1.2.2 Heimildir frá fyrri hluta 13. aldar 

Helgisaga Ólafs Haraldssonar, Ólafs saga helga og L- og H-gerð Jóns sögu helga eru 

allar taldar skrifaðar á fyrstu áratugum þrettándu aldar. Jafnframt má í öllum þeirra finna 

lýsingar af erfiðum fæðingum.  

Helgisaga Ólafs Haraldssonar segir frá ævi Ólafs, allt frá getnaði til dauða hans 

í Stiklastaðaorrustu. Lýkur sögunni með frásögnum af helgi Ólafs og jarteinum tengdum 

honum. Helgisagan hefur verið talin eitt elsta dæmið um píslarsögu konunga en jafnframt 

er hún elsta sagan um Ólaf helga sem varðveist hefur í heilu lagi. Einungis eitt 

skinnhandrit er til af sögunni, Delag. 8 fol, og er það skrifað í Noregi á fyrri hluta 13. 

aldar. Virðist höfundur sögunnar hafa stuðst við eldri rit um Ólaf helga, til dæmis Ólafs 

sögu helga hina elstu en einungis brot af henni eru varðveitt (Guðni Jónsson, 1957, bls. 

xiv, xxviii; Sverrir Tómasson, 2006a, bls. 452–453). 

Ólaf saga helga í Heimskringlu er annað dæmi um lífssögu Ólafs Haraldssonar. 

Heimskringla hefur verið eignuð Snorra Sturlusyni síðan á 16. öld og er hún talin rituð á 

bilinu 1220–1235. Er sú tímasetning byggð á æviatriðum Snorra en vitað er að á þessu 

tímabili sat hann heima í ríki sínu og hafði því að öllum líkindum nægan tíma til ritstarfa 

(Bjarni Aðalbjarnarson, 1941, bls. vi, xxix). Engin miðaldahandrit nefna Snorra þó sem 

höfund Heimskringlu og því hafa sumir fræðimenn dregið höfundartilkall hans í efa 

(Ghosh, 2011, bls. 16). Snorri er einnig talinn höfundur Ólafs sögu helga hinnar sérstöku 
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og er álitið að hann hafi samið söguna áður en hann tók til við samningu Heimskringlu. 

Lítill munur er á sögunum tveimur en Ólafs saga helga í Heimskringlu lýsir atburðum þó 

oft á nákvæmari hátt en fyrirrennarinn (Sverrir Tómasson, 2006c, bls. 373). Ólafs saga 

helga er varðveitt í heild sinni í eftirritum sem gerð voru á Kringluhandritinu áður en það 

glataðist en einnig er partur af sögunni á hinu eina blaði sem eftir er af Kringlu. Önnur 

handrit sögunnar innhalda aðeins hluta hennar. Ekkert þeirra er frumrit sögunnar en elstu 

varðveittu handritin eru frá síðari hluta 13. aldar (Bjarni Aðalbjarnarson, 1945, bls. cv–

cvi). 

Jóns saga segir frá ævi fyrsta biskupsins á Hólum, Jóns Ögmundssonar, en hann 

var tekinn í dýrlingatölu árið 1200. Elsti texti Jóns sögu er talinn vera saminn á svipuðum 

tíma en hann hefur ekki varðveist. Þó má fá hugmynd um útlit hans með því að skoða þær 

þrjár gerðir (S-, H- og L-gerð) sem varðveittar eru af sögunni. Eru S- og H-gerðin frá fyrri 

hluta og miðbiki 13. aldar en L-gerðin frá fyrstu áratugum 14. aldar. Greinilegt er að 

höfundur Jóns sögu hefur stuðst við innlendar ritheimildir en hann tekur meðal annars 

efni úr Íslendingabók Ara fróða, Ísleifs þætti og Þorláks sögu (Foote, 2003, bls. ccxiii–

ccxiv, ccxix, ccxxxvii, ccxli–ccxlix). S- og H-gerð geyma báðar sömu frásögn af erfiðri 

fæðingu. Miðaldahandrit S-gerðar eru fjögur: AM 221 fol. frá um 1300, AM 234 fol. frá 

1340, NRA nr. 57 frá 1350 og AM 235 fol., frá um 1400. Tvö 17. aldar handrit geyma 

hins vegar H-gerðina: Stockh. papp. 4to nr. 4 og AM 392 4to (Foote, 2003, bls. ccxv–

ccxvi, ccxxxiii–ccxxxiv). 

1.2.3 Heimildir frá seinni hluta 13. aldar 

Harðar saga, Íslendingabók Sturlungu og Völsunga saga eru iðulega taldar settar saman 

á seinni hluta 13. aldar. Harðar saga flokkast undir útlagasögur og skipar hún sér þar með 

í hóp Gísla sögu Súrssonar og Grettis sögu. Fjallar sagan um útlagann Hörð Grímkelsson 

sem dvelur með flokki manna í Geirshólma í Hvalfirði. Harðar saga er varðveitt í tveimur 

miðaldahandritum. Annars vegar stendur hún í heilu lagi í Eggertsbók (AM 556 a 4to) en 

handritið er talið ritað á síðasta fjórðungi 15. aldar. Hins vegar er hluti sögunnar 

varðveittur á einu skinnblaði frá síðustu áratugum 14. aldar, AM 564 a 4to. Mikill munur 

er á Harðar sögu í handritunum tveimur og hafa fræðimenn lengi deilt um innbyrðis 

tengsl gerðanna tveggja. Þórhallur Vilmundarson gefur gott yfirlit yfir þessar deilur í 

útgáfu sinni af sögunni í Íslenzkum fornritum en hans niðurstaða er sú að Harðar saga 

Eggertsbókar geti ekki verið frumgerð sögunnar og sé líklega frá 14. öld. Brotið sé 
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sömuleiðis ekki úr frumgerðinni. Jafnframt virðist hvorki brotið vera runnið frá heilu 

gerðinni né heila gerðin komin frá brotinu (Þórhallur Vilmundarson, 1991, bls. v–xv).   

Minnst er á Hörð Grímkelsson í Sturlubók Landnámabókar sem talin er samin á 

seinni hluta 13. aldar. Vegna þessa telja fræðimenn að frumgerð sögunnar hafi verið til 

um miðja 13. öld. Í Eggertsbókargerð sögunnar er vitnað til Styrmis fróða Kárasonar, 

príors í Viðeyjarklaustri, og telja sumir fræðimenn Styrmi höfund sögunnar. Því til 

stuðnings má nefna að líkindi eru á milli efnis og orðalags í Harðar sögu annars vegar og 

þeirra brota af Ólafs sögu helga eftir Styrmi sem varðveitt eru. Í Harðar sögu má þó 

einnig sjá tengsl við aðrar fornsögur. Bent hefur verið á tengsl sögunnar við hinar 

útlagasögurnar tvær og þá einkum við Grettis sögu. Ekki er vitað hvort Harðar saga byggi 

á sögunum tveimur eða öfugt. Í sögunni má jafnframt finna mörg minni sem einnig koma 

fram í öðrum fornsögum, til dæmis Njálu, Örvar-Odds sögu og Hálfdánar sögu svarta 

(Þórhallur Vilmundarson, 1991, bls. viii–ix, xxi–xxvi, xliv–xlvi). 

Í Sturlunga sögu er sagt frá höfðingjaættum á Íslandi á 12. og 13. öld og átökum 

þeirra á milli. Sturlunga er safnrit, líklega sett saman um 1300 af Þórði Narfasyni 

lögmanni, en sögur hennar eru taldar ritaðar á 13. öld. Einungis ein þeirra, Hrafns saga 

Sveinbjarnarsonar, hefur varðveist sérstök (Guðrún Nordal, 2006, bls. 309–312). 

Skinnhandrit Sturlunga sögu eru tvö, Króksfjarðarbók (AM 122 a fol.) og Reykjarfjarðar-

bók (AM 122 b fol.), og eru þau frá miðri 14. öld. Bæði handritin eru óheil en til eru 

pappírsuppskriftir frá 17. öld sem varðveita texta þeirra (Bergljót Kristjánsdóttir, o.fl., 

1988, bls. xci–xcii). Lengsta saga Sturlungu og sú saga sem hér verða tekin dæmi úr er 

Íslendinga saga. Hún er talin rituð af Sturlu Þórðarsyni á tímabilinu 1270–1284 og segir 

frá atburðum sem gerðust á árunum 1183 til 1264. Ólíkt öðrum sögum safnsins sem 

afmarka efnivið sinn við uppgang einstakra manna eða ákveðin héruð er allt Ísland undir 

í sögu Sturlu. Leggur hann þó aðaláherslu á ævi höfðingjanna Sturlu Sighvatssonar og 

Gissurar Þorvaldssonar (Guðrún Nordal, 2006, bls. 324–325, 343). 

Völsunga saga greinir frá ætt Völsunga en þekktastur þeirra er líklega Sigurður 

Fáfnisbani. Sagan er talin samin á Íslandi fyrir árið 1270 (Finch, 1993, bls. 711) en hefur 

einungis varðveist í einu miðaldahandriti, NKS 1824 b 4to, sem er skrifað um 1400. 

Söguna má einnig finna í 17.–19. aldar pappírshandritum en þau byggja öll á texta NKS 

1824 b 4to og hafa því ekki sjálfstætt gildi (Finch, 1965, bls. xxxviii). Sagan sjálf byggir 

á eldri sögnum af hetjum fornaldar og má þá helst nefna hetjukvæði Konungsbókar 

eddukvæða sem fyrirmynd. Efni fyrstu átta kafla hennar er þó ekki varðveitt í öðrum 

heimildum og óvíst hvort kaflarnir byggi á munnmælum, glötuðum heimildum (til dæmis 
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óþekktum eddukvæðum) eða hvort höfundur sögunnar hafi einfaldlega samið þá sjálfur 

(Torfi H. Tulinius, 2006, bls. 190).  

1.2.4 Heimildir frá 14. öld 

Dæmi úr þremur 14. aldar sögum verða skoðuð hér að aftan en þær sögur eru C-gerð 

Þorláks sögu helga, Finnboga saga ramma og Guðmundar saga. Þorláks saga segir frá 

ævi Þorláks Þórhallssonar sem var biskup í Skálholti og fyrsti íslenski dýrlingurinn. Fer 

sagan eftir hefð sem rekja má aftur til guðspjallanna og inniheldur hún hefðbundin minni 

helgisagna. Fyrirmynd sögunnar er sótt til erlendra játarasagna, til dæmis eru líkindi með 

sögunni og Ambrósíus sögu, en einnig til innlendrar sagnahefðar. Þrjár gerðir eru til af 

sögunni: A-gerð (skrifuð laust eftir 1200), B-gerð (frá 13. öld) og C-gerð (fyrri hluti 14. 

aldar). Sjö handrit eru varðveitt af C-gerðinni en þau eru fjórtándu aldar handritin AM 

219 fol. og AM 383 4to IV; AM 383 4to III frá um 1400 og 17. aldar handritin AM 380 

4to, AM 379 4to, AM 209 fol. og AM 388 4to. Einungis AM 380 4to og AM 379 4to eru 

heil. Hvað innbyrðis tengsl gerðanna þriggja snertir þá eru B- og C-gerð oft saman um 

leshætti. C-gerðin er þó almennt styttri, einkum hefur verið fellt úr fyrri hluta sögunnar. 

Hún inniheldur þó einnig efni sem er ekki í hinum gerðunum. A-gerðin er hins vegar styst 

og þó að hún sé elst er líklegt að B- og C-gerðin séu að einhverju leyti nær upprunalegri 

gerð sögunnar (Ásdís Egilsdóttir, 2002, bls. xxxii, xliv, l–lix, cxxxiv–cxxxv). 

Auk ævisagna Þorláks helga eru til frásagnir af jarteinum hans, það er 

kraftaverkum sem urðu fyrir tilstuðlan Þorláks. Mikið er varðveitt af jarteinasögum frá 

miðöldum en blómaskeið þeirra var á 12. og 13. öld. Um 180 jarteinir tengdar Þorláki 

helga eru til en þær gerast á árunum 1198/1199–1325. Varðveist hefur jarteinabók frá 

árinu 1199 en auk þess fylgja jarteinir A-, B- og C- gerðum sögunnar. Er talið að tvær 

jarteinabækur, Jarteinabók önnur og yngsta jarteinasafnið, séu varðveittar með C-

gerðinni. Sú fyrrnefnda inniheldur jarteinir frá dögum Páls biskups en jarteinir í hinni 

síðari eru frá árunum 1300–1325 (Ásdís Egilsdóttir, 2002, bls. xcv–ci).  

Guðmundar saga segir frá lífi Guðmundar Arasonar Hólabiskups sem var uppi á 

12. og 13. öld. Fjórar gerðir sögunnar eru varðveittar (A-, B-, C- og D-gerð) og eru þær 

allar tímasettar til fyrri hluta 14. aldar. Auk þess er til ókláruð Prestssaga Guðmundar en 

að öllum líkindum var hafist handa við ritun hennar stuttu eftir dauða Guðmundar árið 

1237. Einnig hefur jarteinabók Guðmundar varðveist með B-gerð sögunnar (Stefán 

Karlsson, 2000, bls. 153, 157–158, 160). Nokkrar jarteinir Guðmundar lýsa því þegar 

hann hjálpar konum í barnsnauð. Koma þær fyrir í D-gerð sögunnar og jarteinabókinni 
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sem fylgir B-gerðinni. Aðalhandrit B-gerðar er talið vera frá miðri 14. öld. Gerðin er 

tilraun til að skrifa játarasögu eftir lífi Guðmundar góða og er hún talin skrifuð fyrir 

tilstuðlan ættingja hans og vina. Auk Prestssögunnar nýtir höfundur gerðarinnar efni úr 

Hrafns sögu og Íslendinga sögu. D-gerðin er skrifuð eftir 1343 af Arngrími Brandssyni 

ábóta á Þingeyrum en elsta varðveitta handrit hennar er skrifað í síðasta lagi kringum árið 

1360 (Stefán Karlsson, 2000, bls. 159–161, 167). Er gerðin líklega tilraun til að fá 

Guðmund tekinn í dýrlingatölu af páfa og er hún skrifuð með erlenda lesendur í huga 

(Sverrir Tómasson, 2006b, bls. 261, 263). 

Finnboga saga ramma segir líkt og nafnið gefur til kynna frá ævi og afrekum 

Íslendingsins Finnboga ramma. Sagan er varðveitt í tveimur skinnhandritum: 

Möðruvallabók (ÁM 132 fol.) og Tómasarbók (ÁM 510 4to). Er Möðruvallabók talin 

skrifuð á fyrri hluta 14. aldar en Tómasarbók er frá miðri 16. öld. Auk þess er hluti úr 

Finnboga sögu varðveittur á skinnblaði frá fyrri hluta 15. aldar, ÁM 162 C fol. Sagan 

sjálf er talin litlu eldri en Möðruvallabók, ef til vill er hún frá síðustu áratugum 13. aldar 

en líklegra er að hún sé ekki samin fyrr en á þeirri fjórtándu. Finnboga er þó getið í eldri 

heimildum, til dæmis í Landnámabók, Íslendingadrápu Hauks Valdísarsonar og 

Vatnsdælu. Að lokum má nefna að líkindi eru með Finnboga sögu og Gunnlaugs sögu 

ormstungu og einnig eru tengsl milli sögunnar og Hallfreðar sögu vandræðaskálds. Í 

báðum tilvikum hefur Finnboga saga verið talin þiggjandi (Jóhannes Halldórsson, 1959, 

bls. lviii–lix, lxvi, lxviii–lxix). 

Líkt og sjá má koma framangreindir textar úr misjöfnum áttum innan íslenskra 

miðaldabókmennta og spanna langt tímabil. Allir eiga þeir þó sameiginlegt að fjalla um 

fæðingar með einum eða öðrum hætti. Í nærri öllum tilvikum er um erfiðar fæðingar að 

ræða, ekki hefur þótt nauðsynlegt að eyða dýrmætu skinninu í ýtarlegar lýsingar á 

fæðingum þar sem allt gekk að óskum. Úr frásögnunum má þó einnig lesa almenn 

sannindi um fæðingar á þessu tímabili Íslandssögunnar. Í næstu köflum verða þessir textar 

skoðaðir nánar. Fyrst verður sjónum beint að yfirnáttúrulegri hjálp við fæðingar, en henni 

má skipta í galdra annars vegar og aðstoð æðri máttarvalda fyrir tilstuðlan dýrlinga hins 

vegar. Næst verður sú fullyrðing að fæðingin hafi einungis verið hluti af heimi kvenna 

athuguð. Sýnd verða dæmi um hjálp karla við fæðingar og hlutverk feðra jafnframt 

skoðað. Í síðasta kaflanum verða athugaðir textar sem lýsa sængurkvennadauða og 

ofbeldi gagnvart ófrískum konum og nýbökuðum mæðrum.  
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2 Galdrar og æðri máttarvöld 

Fyrir tíma sérhæfingar og sótthreinsaðra sjúkrastofnana voru barnsfæðingar eitt það 

hættulegasta sem konur upplifðu á ævi sinni. Engan þarf því að undra að konur hafi leitað 

til æðri máttarvalda þegar kom að fæðingarstundinni. Í eftirfarandi kafla verða heimildir 

um galdra og yfirnáttúrulega íhlutun í fæðingum skoðaðar. Fyrst verður sjónum beint að 

notkun galdra við fæðingar. Næst verða skoðaðar kraftaverkasögur þar sem dýrlingar 

koma konum í barnsnauð til hjálpar. Að lokum verða heimildirnar bornar saman við 

samsvarandi heimildir frá Evrópu.  

2.1 Galdragal, rúnatal og hauggóss 

Oddrúnargátur hefst á því að Oddrún fréttir að Borgný hefur „miklar sóttir“ 

(Oddrúnargrátr, 2014, bls. 365) og þegar hún kemur til hallar Heiðreks, föður Borgnýjar, 

er henni tjáð að Borgný liggi „of borin verkjum“ (Oddrúnargrátr, 2014, bls. 365). Eftir 

að Oddrún hefur spurt nánar út í veikindi Borgnýjar fer hún til hennar og syngur yfir henni 

galdra. Loks fæðast tvíburar og þakkar Borgný Oddrúnu fyrir hjálpina: 

Þær hykk mæltu   Knátti mær ok mo̜gr  „Svá hjálpi þér 

þvígit fleira,   moldveg sporna,   hollar vættir, 

gekk mild fyr kné  bo̜rn þau in blíðu   Frigg ok Freyja 

meyju at sitja;     við bana Ho̜gna;   ok fleiri goð, 

ríkt gól Oddrún,   þat nam at mæla   sem þú felldir mér 

rammt gól Oddrún,  mær fjo̜rsjúka,   fár af ho̜ndum.“ 

bitra galdra   svá at hon ekki kvað  (Oddrúnargrátr,  

at Borgnýju.   orð it fyrra:   2014, bls. 366) 

Athyglisvert er hversu mikil áhersla er lögð á neyð Borgnýjar. Tvisvar er minnst 

á hve mikla verki hún hefur í fæðingunni og eftir að fæðingin er yfirstaðin er hún sögð 

„fjo̜rsjúk“ og því greinilegt að hún er enn talin í lífshættu. Sjálf lýsir hún fæðingunni sem 

„fári“ og getur hún ekki mælt orð af vörum fyrr en fæðingin er yfirstaðin. Neikvæð orð 

yfir þungun og fæðingar eru algeng í miðaldatextum (og reyndar einnig í nútímamáli). 

Sagt er að konur séu eigi heilar, vanheilar og óhraustar og að þær finni fyrir vanheilsu. 

Slík orðanotkun bendir til þess að þungunin hafi að einhverju leyti verið talin neikvæð, 

enda gerði ástand kvennanna það að verkum að þær fundu fyrir ýmsum kvillum og gátu 

ekki sinnt sömu störfum og áður.  

Þó eru einnig til orð yfir meðgöngu sem eru jákvæð eða hlutlaus. Nokkur snúa að 

líkamlegum breytingum konunnar, hún digrast í gerðunum og verður kviðug, þunguð, 

ólétt eða þróast. Einnig koma fyrir orðtökin að vera/fara eigi ein saman og vera/fara eða 
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ganga með barni.1 Hvað fæðinguna sjálfa snertir er algengast að sögnin að fæða sé notuð. 

Sögnin kemur einnig fyrir í þolmynd, enda er sjónarhornið oft frekar á barninu sem 

fæddist en konunni sem fæddi það. Sögnin að ala er jafnframt algeng sem og 

orðasambandið að verða léttari. Orð sem lýsa neikvæðum viðhorfum í garð fæðinga 

birtast þó einnig eins og sést á orðasamböndunum að kenna sér sóttar eða taka/hafa/fá 

sótt. Athygli vekur að sama orðanotkun er höfð þegar einstaklingar veikjast alvarlega og 

oftast lýkur þeim veikindum með dauða. Sýnir þessi orðanotkun því hversu mikið 

hættuspil fæðingar á miðöldum voru. 

 Einnig er vert að vekja athygli á fæðingarstöðu Borgnýjar. Oddrún situr „fyr kné 

meyju“ og hefur þetta verið túlkað með þeim hætti að Borgný krjúpi á fjórum fótum á 

gólfinu. Orðasamböndin fyr kné og fyrir knjám koma hins vegar fyrir í öðrum 

miðaldatextum og þá einkum þegar einstaklingur stendur fyrir framan háborinn mann, til 

dæmis kóng, og falast eftir hjálp eða verðlaunum. Í þessum aðstæðum er líklegast að 

kóngurinn sitji og því má ætla að slíkt hið sama eigi við um hina þunguðu Borgnýju. Gæti 

hún setið á rúmbrík eða ef til vill í fangi einhvers. Í Oddrúnargráti er reyndar einnig talað 

um að Borgný liggi með verkjum. Hugsanlegt er að hún liggi út af vegna þreytu en fari 

svo í rétta fæðingarstellingu til að eignast börnin. Athuga verður þó að til eru 

orðasambönd hvort tveggja í forníslensku og nútímaíslensku sem snúa að fæðingum þar 

sem gert er ráð fyrir að hin fæðandi kona sé útafliggjandi, annaðhvort í rúmi (á sæng) eða 

á gólfinu. Samkvæmt þessu virðast mismunandi fæðingarstellingar hafa tíðkast á 

miðöldum. Sú tilgáta að konur hafi almennt fætt á fjórum fótum virðist því ekki eiga við 

rök að styðjast (Cormack, 1998–2001, bls. 314–315).  

 Greinilegt er þó að fæðingarhjálp Oddrúnar felst fyrst og fremst í galdrakunnáttu 

hennar. Með því að syngja galdra yfir Borgnýju nær hún því sem engum öðrum hafði 

tekist og bjargar lífi tvíburanna (ekki er ljóst hvort Borgný lifir þrekraunina af). Ekki er 

hægt að sjá af textanum hvernig galdra Oddrún fer með, einungis er sagt að þá þurfi að 

kveða eða syngja. Í germönskum og rómönskum málum byggja orð sem notuð eru yfir 

galdraiðkanir oft á orðum sem tákna söng eða hróp. Orðið galdur er til að mynda nátengt 

sögninni að gala. Slík tengsl sýna hversu mikilvægu hlutverki flutningur gegndi við 

framkvæmd galdra (Mitchell, 2011, bls. 72–73). Gal Oddrúnar hefur því skipt höfuðmáli.  

                                                 
1 Grethe Jakobsen (1984, bls. 96) telur öll þessi dæmi vera jákvæð. Erfitt er þó að sjá mjög jákvæða 

merkingu orða á borð við ólétt og kviðug. Eru þau því hér talin hlutlaus.  
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Hugsanlegt er að í galdri sínum hafi Oddrún ákallað æðri vættir, ef til vill Frigg 

og Freyju þar sem Borgný nefnir þær sérstaklega þegar hún þakkar Oddrúnu fyrir 

hjálpina. Orðið vættir var þó líka notað sem samheiti yfir verur sem bjuggu nærri 

mannabústöðum í nokkurs konar fjölskyldum. Ólíkt dísum voru þessar verur ekki 

eingöngu kvenkyns (Raudvere, 2003, bls. 161). Hugsanlegt er því að Oddrún hafi einnig 

beðið karlkyns vættir að veita sér ásjár og fæðingarherbergið þar með ekki laust við 

karllæga nærveru. Að auki gæti Oddrún hafa notað galdurinn til að fá hjálp norna en 

samkvæmt Fáfnismálum vitja nornir fæðandi kvenna og „kjósa mœðr frá mo̜gum“ 

(Fáfnismál, 2014, bls. 305). 

Jafnframt er mögulegt að Oddrún hafi notað rúnir með göldrum sínum þótt það sé 

hvergi tekið fram í textanum. Persónan Oddrún kemur fyrir í tveimur eddukvæðum, 

Oddrúnargráti og Sigurðarkviðu hinni skömmu, en auk þess er minnst á hana í 

lausamálstexta fyrir framan Guðrúnarkviðu II. Líklegt er að Oddrúnargrátur sé 

sjálfstæður viðauki við hetjusagnaefni eddukvæða og að höfundar Sigurðarkviðu hinnar 

skömmu og lausamálstextans hafi þekkt til kvæðisins (Vésteinn Ólason, 2014, bls. 84, 

110). Vel getur því verið að höfundur Oddrúnargráts hafi búið til persónurnar Borgnýju 

og Oddrúnu og þannig aukið við ætt Brynhildar og jafnframt bætt við sögu Gjúkunga. Sé 

svo er nafnið Oddrún einkar lýsandi fyrir konu sem galar galdra og kann rúnir en 

viðliðurinn -rún getur þýtt töfrastafur, leyndardómur eða trúnaðarkona (Guðrún Kvaran, 

2011, bls. 499). Að lokum má nefna að í Völsunga sögu eru Brynhildur, sem samkvæmt 

Oddrúnargráti er systir Oddrúnar, og Sigurdrífa sagðar sama konan. Sigurdrífa er vel að 

sér í rúnum og því líklegt að systir hennar kunni einnig eitthvað fyrir sér í þeim efnum.  

Hvort sem Oddrún fór með rúnir eður ei sýna Sigurdrífumál að rúnir voru notaðar 

til að hjálpa konum í fæðingu. Sigurdrífumál snúast um samtal Sigurdrífu og Sigurðar 

Fáfnisbana eftir að hann hefur vakið hana af álagasvefni. Sigurdrífa veitir Sigurði heilræði 

en jafnframt kennir hún honum rúnir. Skiptir hún rúnunum upp í flokka eftir virkni þeirra 

en um flokkinn bjargrúnir segir Sigurdrífa: 

Bjargrúnar skaltu kunna, 

ef þú bjarga vilt 

ok leysa kind frá konum; 

á lófa þær skal rísta 

ok of liðu spenna 

ok biðja þá dísir duga. 

(Sigrdrífumál, 2014, bls. 315) 
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Dísir voru upphaflega frjósemisverur sem tengdust frjósemisgoðunum Frey og 

Freyju. Þær höfðu einnig áhrif á útkomu bardaga og voru því nátengdar valkyrjum og 

Óðni (Ström, 1954, bls. 57, 69, 72–74). Eitt af hlutverkum dísa var að hjálpa konum í 

barnsnauð og vegna þessa var litið á þær sem mikilvæga fulltrúa örlaganna. Í þessu 

hlutverki sínu sem örlagavaldar kölluðust þær nornir (Ström, 1961, bls. 141–142). 

Hugsanlegt er því að dísirnar sem nefndar eru hér séu þær sömu og nornirnar í 

Fáfnismálum, að minnsta kosti virðist hlutverk þeirra vera hið sama. Hjálparmaðurinn 

sjálfur er þó einnig athyglisverður en líkt og Raudvere (2003, bls. 160) hefur bent á eru 

bjargrúnirnar taldar upp meðal rúna sem eru kenndar karlmanni. Gefur það óneitanlega 

til kynna að karlmenn hafi getað aðstoðað konur í barnsnauð.  

 Auk þess er vert að skoða notkun rúnanna. Samkvæmt skýringum við erindið í 

Eddukvæðum II á sá sem rúnirnar gerir að rista þær á sína eigin lófa og grípa svo með 

höndunum um útlimi hinnar fæðandi konu (Jónas Kristjánsson og Vésteinn Ólason, 2014, 

bls. 315). Ekkert virðist þó vera því til fyrirstöðu að áætla að sá sem kann rúnirnar eigi 

ekki að rista þær á sína eigin lófa heldur frekar að rista þær á lófa kvenna í barnsnauð. 

Einnig eigi hann (eða hún) að rista rúnirnar á efni eða eitthvað álíka og spenna það um 

útlimi kvennanna. Þessu til stuðnings má benda á að þekkt er úr norrænum 

miðaldaheimildum að gjarðir eða belti hafi verið spenntar á konur í barnsnauð til að flýta 

fæðingunni. Af kvæðinu er ekki ljóst hverjum eigi að bjarga: konunni, hinu ófædda barni 

eða báðum aðilum. Heimildir benda þó til þess að á miðöldum hafi líf konunnar þótt 

mikilvægara en líf hins ófædda barns. Sést þetta til að mynda í frásögnum af kraftaverkum 

íslensku dýrlinganna hér að aftan. 

Í Helgisögu Ólafs Haraldssonar má finna dæmi um að belti sé notað til að hjálpa 

konu sem gengur þunglega að eiga. Forsaga atviksins er sú að manninn Hrana dreymir að 

Ólafur Geirstaðaálfur komi til sín. Biður hann Hrana að brjóta upp haug sinn og taka úr 

honum hring, hníf, skikkju, sverð og belti. Síðan skuli hann að fara til Guðbrands kúlu í 

Upplöndum en „Aſta dotter hans er ſıuk vıð barne oc æıgı lettare orðen. Oc er hann ſıalvr 

hug|ſıukr ıvır hænne. Hava oc aller ut ıfra harm um hænnar harmung. ſıa ækcı rað þat er 

lẏðır“ (Olafs saga hins helga, 1922, bls. 2–3). Draummaðurinn segir Hrana að leggja 

beltið um Ástu og muni hún þá fæða barnið. Hrani hlýðir fyrirmælum Ólafs og þegar 

hann kemur til Guðbrands kúlu er hann beðinn að hjálpa Ástu. „En hann gıængr [at hænne 

oc læ]ggr um hana bælltıt. Oc vano braðare æftır þat værðꝛ hon lettare með ſveinbarn[e]“ 
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(Olafs saga hins helga, 1922, bls. 4).2 Faðir Ástu vill láta bera sveininn út en Hrani telur 

honum hughvarf. Hrani nefnir sveininn Ólaf eftir Ólafi Geirstaðaálfi en Ólafur litli varð 

síðar þekktur sem Ólafur helgi. 

Sé litið fram hjá töframætti beltisins er þrennt sem lesa má úr þessum texta. Í 

fyrsta lagi er greinilegt að ef Ástu er einungis sinnt af konum þá hefur vanheilsa hennar 

áhrif á alla sem á bænum búa og ef til vill einnig fólk á næstu bæjum. Sérstaklega er tekið 

fram að faðir hennar er þungt haldinn af áhyggjum, hvort sem hann stendur yfir Ástu eður 

ei. Einnig sýnir frásögnin að ekki hefur þótt óhugsandi á Norðurlöndunum að karlar 

aðstoðuðu við fæðingar, að minnsta kosti þegar fæðingin gekk illa. Stemmir þetta við 

heimildir frá Englandi en líkt og sagt var hér að framan voru (karlkyns) læknar kallaðir 

til þegar fæðingin dróst á langinn (Pollock, 1997, bls. 298). Að lokum má nefna að 

frásögnin styður þá túlkun að líf kvenna hafi skipt meira máli en líf barna. Guðbrandur 

hefur áhyggjur af heilsu dóttur sinnar en vill láta bera barn hennar út. Virðist sú ákvörðun 

ekki stemma af ótta við að geta ekki séð fyrir barninu heldur vegna faðernis barnsins en 

Guðbrandur „quez æıgı vılıa fœða harallde barn“ (Olafs saga hins helga, 1922, bls. 4). 

2.2 Heilagra manna hjálp 

Frásagnir um belti sem flýta fyrir fæðingu eru einnig til í sögum sem eiga að gerast á 

kristnum tímum. Í jarteinum Jóns helga Ögmundssonar finnst til að mynda eftirfarandi 

frásögn:  

Kona hét Þórdís er léttari skyldi verða, ok horfði ráð hennar heldr seinliga og til mikils háska. 

Prestr sá kom at finna hana er Jón hét, ok er honum þótti ráð hennar mjo̜k seinkask til greiða, 

þá tekr hann belti sitt og leggr um hana. Þat sama belti hafði áðr lagt verit um kistu heilags 

Jóns byskups. Ok jafnskjótt sem beltit var um hana lagt, þá varð hon léttari ok þakkaði Guði 

og heilo̜gum Jóni byskupi. (Jóns saga helga, 2003, bls. 292) 

Nokkur líkindi eru með jartein Jóns og frásögninni af fæðingu Ólafs helga í 

Helgisögunni. Í fyrsta lagi þá kemur karlmaður á bæ þar sem kona er í barnsnauð og 

hjálpar henni að eignast barnið. Í Helgisögunni var karlmaðurinn leikmaður en hér er 

hann orðinn prestur. Maðurinn sjálfur skiptir þó í raun litlu máli, hlutverk hans er einungis 

að spenna beltið góða um hina fæðandi konu. Í beltinu virðist búa kraftur tengdur þeim 

mönnum sem hafa áður borið það. Í fyrra tilvikinu var eigandinn kóngur en í því síðara 

var beltið sett á kistu biskups og verðandi dýrlings. Beltið er einnig nátengt dauðanum, 

Hrani fær það úr haugi Ólafs Geirstaðaálfs og Jón tekur það af kistu Jóns Ögmundssonar. 

                                                 
2 Sams konar frásögn má finna í handritinu AM 75e sem og í viðbótum við Ólafs sögu helga í Flateyjarbók, 

Bæjarbók, AM 61 og Bergsbók (Kreutzer, 1987, bls. 128–131). 
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Í fæðingum voru skilin milli hins lifandi heims og handanheimsins æði þunn og því hafa 

tengsl beltisins við dauðann ef til vill styrkt mátt þess.  

 Fleiri jarteinir eru til af íslenskum dýrlingum sem hjálpa konum í barnsnauð. Í C-

gerð Þorláks sögu helga er til að mynda afar einkennileg frásögn af syndugri konu: 

Kona hét Jódís er inn heilagi Þorlákr hafði lagt á þjónustubann um stundar sakir; en nú sættisk 

hon við hann ok skilðisk við þat mein er hann hafði um vandat. Mjök miklu síðarr þýddisk 

hana annarr maðr, ok varð hon vanheil af þeim, ok er henni var létta ván um sitt mein þá 

afrækðisk hann hana. Fór hún þá yfir válaðliga ok var mörgum sinnum banvæn af sinni 

vanheilsu. Hon kom um síðir til einnar mikils háttar húsfreyju er Guðný hét ok lagðisk þá í 

rekkju. Vænti hon sér þá hvárki heilsu né langlífis. En Þorlákr byskup vitraðisk henni í svefni 

ok styrkði hana. Lézk hann optarr mundi vitja hennar. Ok þá er vika leið þaðan þá sýndisk 

hann henni í annat sinni ok gaf henni þat ráð at hon skyldi vaka í kirkju fyrir messudag hans, 

ok kvezk hann þá enn mundi koma til hennar. En er at þeiri nótt kom þá var hon borin í kirkju 

ok lögð niðr fyrir sönghússpalla ok skinn undir hana. Mær ein var hjá henni til þjónustu við 

hana, fimmtán vetra gömul, ok nær miðri nótt þá höfgaði henni. Hon sá inn sæla Þorlák 

byskup ganga inn í kirkjuna ok til altaris ok tók ofan pung þann er í var mold ór leiði hans. 

Gekk hann síðan at henni ok dreifði yfir hana moldinni ok mælti ekki, svá at hon heyrði, ok 

hvarf í burt síðan at sýn. En er hon vaknaði þá var hon alheil, ok sá þar engin merki at hon 

hefði þar hvílzk, heldr en þar hefði hvílzk heill maðr. Hon var ok svá mögr orðin ok mjó at 

hon þurfti eigi meira um sik en hálfa aðra alin en áðr hálfa fimmtu alin, ok var þessi jartein 

opinberlig öllum mönnum. (Þorláks saga byskups C, 2002, bls. 261–262) 

Líf Jódísar virðist hafa verið heldur raunalegt. Hún fellur í synd en nær eftir átal 

Þorláks að snúa aftur á rétta braut. Einhverju seinna verður hún ólétt utan hjónabands og 

yfirgefur barnsfaðir hennar hana. Meðgangan er erfið og greinilegt er að Jódís á ekki í 

mörg hús að venda. Loksins aumkar Þorlákur helgi sig yfir hana, ef til vill vegna fyrri 

kynna. Hún er færð í kirkju og einungis ein unglingsstúlka látin þjónusta hana. Um nóttina 

vitrast Þorlákur Jódísi í draumi og bætir hann mein hennar.  

Í stað þess að hraða fæðingunni framkvæmir Þorlákur að því er virðist einhvers 

konar þungunarrof og lætur fóstrið hverfa. Er Jódís vaknar um morguninn er því líkt og 

hún hafi aldrei verið með barni. Sýnir þessi frásögn greinilega að kraftaverkið snýst um 

að bjarga heilsu móðurinnar frekar en að bjarga barninu. Einnig er ekki að sjá á 

frásögninni að Jódís taki fósturmissinum illa, aðalatriðið er að hún hefur fengið heilsuna 

aftur. Ef til vill spilar hér inn í að Jódís virðist hafa verið fátæk kona og barn hennar hefði 

líklega orðið óskilgetinn ómagi og byrði á samfélaginu. Hjálp Þorláks er því í raun 

tvíþætt, hann hjálpar Jódísi að verða heil á ný og einnig tekur hann af höndum hennar 

barn sem hún gat að öllum líkindum ekki séð fyrir.  

Svipaða frásögn er að finna í Guðmundar sögu Arngríms Brandssonar. Þar er sagt 

frá fátækri konu sem á að eiga barn um haustið. Er hún nefnd Arnbjörg. Fæðingin fer hins 

vegar aldrei af stað og dregur æ meira af konunni. Hún biður Maríu mey og Guðmund 
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biskup að hjálpa sér, heitir á þau og hefur hjá rúmi sínu vatn úr brunni sem Guðmundur 

hafði blessað. Á Maríumessu biður hún um að vera flutt til bænahúss og er það gert. Er 

hún lögð á dýnu fyrir framan altarið og gömul blind kona höfð hjá henni. Þegar Arnbjörg 

sofnar fyllist allt bænahúsið af ljósi  

en Arnbjörg sá eina júngfrú standa hjá sér, ok karlmann með kennimanns klæðum. Júngfrúin 

talaði til hans: sit at herðum henni, Guðmundr biskup! meðan ek geri mitt starf. Síðan lagði 

þetta blezaða blómstr sínar signuðu hendr á hennar sjúkdómsfullan kvið, ok strauk svá fast, 

at þar af þóttist hún þola mikinn sárleika, ok með þeim sama fæddi hún barn. Drottning 

himins ok jarðar talaði svá: þú hefir fæddan pilt ok hefir ek hann á brot með mér […]  

(Arngrímur Brandsson, 1878, bls. 167) 

María biður Arnbjörgu síðan um að vatnsfasta alltaf fyrir Maríumessu, lesa Ave Maria 

sjö sinnum á hverjum degi og drýgja ekki hór. Arnbjörg lofar þessu og vaknar síðan. Er 

hún þá orðin heil heilsu og mjó. Klæði hennar eru hins vegar blóðug og barnsfylgja liggur 

hjá þeim.3  

Séu frásagnirnar af Jódísi og Arnbjörgu bornar saman sjást mikil líkindi milli 

þeirra og verður að teljast líklegt að önnur frásögnin sé byggð á hinni. Í báðum tilvikum 

verður fátæk kona ólétt, upplifir erfiða meðgöngu og getur ekki fætt barnið. Báðar 

konurnar eru fluttar í guðshús, settar á klæði og ein kona (sem er annaðhvort vart af 

bernskuskeiði eða komin nærri ævikvöldi sínu) látin dvelja hjá þeim. Báðar sjá þær 

dýrling sem hjálpar þeim með því að láta barn þeirra hverfa. Þegar þær vakna eru 

konurnar síðan orðnar alheilar og grannar.  

Ýmis smáatriði koma þó fram í jartein Guðmundar sögu sem ekki má sjá í jartein 

Þorláks sögu. Ólíkt Jódísi fæðir Arnbjörg greinilega barnið og gerir hún það liggjandi. 

María mey bregður sér í hlutverk ljósmóður og tekur bókstaflega á móti barninu en 

Guðmundur aðstoðar hana með því að sitja hjá höfði Arnbjargar og halda herðum hennar 

niðri. Hugsanlegt er að fjölgað hafi í flokki yfirsetukvenna þegar á leið fæðingu 

Arnbjargar og að hún hafi heyrt eina þeirra skipa annarri fyrir. Vegna ástands síns hafi 

hún ímyndað sér að um væri að ræða Maríu mey og Guðmund góða. Þekkt er úr seinni 

tíma heimildum að sterkbyggð manneskja væri fengin til að styðja við herðar hinnar 

fæðandi konu til að halda henni kyrri og var þá hvort tveggja leitað til karla og kvenna 

                                                 
3 Nærri sams konar lýsingu af fæðingarhjálp Maríu meyjar og Guðmundar góða má sjá í tveimur jarteinum 

Maríu meyjar (Mariu saga: Legender om jomfru Maria og hendes jertegn, 1871, bls. 155–157). Auk 

frásagnanna af Jódísi og Arnbjörgu og sambærilegum frásögnum í Maríu sögu hefur Margaret Cormack 

(2008, bls. 336) fundið tvær jarteinir í íslenskum miðaldabókmenntum sem túlka má með þeim hætti að 

dýrlingur lækni þungaða konu með því að fjarlægja barn hennar. Er þær að finna í Guðmundar sögu og 

Maríu sögu. Erfitt er þó að segja með vissu að síðustu tvær jarteinirnar fjalli um að ófætt barn sé látið 

hverfa. Einnig getur verið að dýrlingarnir lækni vanheilsu sem líkist þungun eða fjarlægi látið fóstur. 
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(Anna Sigurðardóttir, 1984, bls. 161). Þar eð karlmenn gegndu stundum þessu hlutverki 

er ekki ótrúlegt að í huga Arnbjargar hafi hjálparmaðurinn umbreyst í dýrling. 

Þó vaknar einnig upp sú spurning hvort að baki sögunni liggi barnsmorð. Líkt og 

Jódís er Arnbjörg fátæk kona og hefur að öllum líkindum ekki tök á að fæða upp barn. 

Má lesa milli línanna að Arnbjörg og yfirsetukonan hafi í raun borið barnið út en dulið 

glæp sinn með því að skálda upp guðlega hjálp? Lýsir jarteinin í raun áföllum fátækrar 

konu sem varð óviljandi þunguð af barni sem hún gat ekki annast eða vildi ekki eiga? 

Cormack (2008, bls. 343) kemst að svipaðri niðurstöðu en hún telur jarteinirnar þar sem 

konur „læknast“ af þungun bera vitni um óskir margra ófrískra miðaldakvenna: 

endurheimt heilsu án þess að þurfa að sjá fyrir (enn einu) barni.  

 Síðasta jarteinin um hjálp dýrlinga við fæðingu sem fjallað verður um hér má finna 

í jarteinabók sem fylgir B-gerð Guðmundar sögu Arasonar: 

A þvi ari er heʀ a Ꜹdvn byskvp kom til *stols at Holvm varð sa att bvrdr a Eyri j Hvalvaz 

f(irði) at kona sv er Þorbiorg h(et) skylldi fæda barɴ ok kvaldiz leingi jsivkleiknvm sva at 

hon gerdiz banvæn. Ok sva sem hofvdit var fætt abarninv. tock af henne sottina ok nam vid 

herdvnvm. ok la hon [sva] mattmals stvnd. ok þotti sva ollvm er hia voro sem visari væri 

hvortvegia konvnni ok *barninv d[ꜹdi] en lif. Siþan heittr Olafr bondi hennar a enn goda 

G(vdmvnd) byskvp henne til heilsv ok lifs barninv […] ok sem hann hefir heitid [f]ædiz 

barnit an dvol med hinvm minnsta natvrligvm verk er konvr erv vanar at hafa j barnb[vr]di⟨.⟩ 

Var þa lif med barninv ok retti fotiɴ annan. Siþan var skirtt af leik manni barnið. ok siþan 

andadiz barnid eɴ konan feck fvlla heilsv sina asama ari ok var þessi *atbvrdr svareɴ. 

(Guðmundar saga B, 2018, bls. 230–231) 

 Lýsingin af raunum Þorbjargar er ótrúlega nákvæm. Greinilegt er að fæðingin er 

afar langdregin og hafa hríðarnar fjarað út. Móður og barni er því hætta búin og hafa 

aðstandendur engin betri ráð en að heita á Guðmund góða og biðja hann að bjarga konunni 

og barninu. Eftir það fæðist barnið og er varla að Þorbjörg finni fyrir verkjum við 

fæðinguna. Hún losnar því við bölvun Evu en samkvæmt fyrstu Mósebók lét Guð konur 

þjást í fæðingu í refsingarskyni fyrir eplaátið í Eden (Biblían, 2007, bls. 7–8). Vert er að 

benda á að frásögnin virðist skauta yfir þá staðreynd að eiginmaður Þorbjargar hét á 

Guðmund og bað hann að bjarga bæði konu sinni og hálffæddu barni. Þorbjörg nær sér 

vissulega stuttu seinna en barnið deyr skömmu eftir fæðingu. Þó er það lifandi nógu lengi 

til að hljóta skemmri skírn og sál þess fer því til himna.4  

                                                 
4 Nauðsynlegt er að taka fram að einnig eru til jarteinir þar sem bæði móðir og barn lifa eftir að heitið hefur 

verið á dýrling þeim til hjálpar. Slíkar frásagnir er til dæmis að finna í jarteinum Guðmundar sögu B (2018, 

bls. 236, 239–240) og í Lárentíus sögu (Einar Hafliðason, 1998, bls. 220–221). Einnig eru til frásagnir þar 

sem heitið er á dýrlinga til að lífga við andvana börn, sbr. Jarteinabók Þorláks biskups aðra (2002, bls. 

243). Hins vegar fundust hvergi dæmi þar sem heitið var á dýrling vegna erfiðrar fæðingar og einungis 

barnið lifði. 
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 Jarteinir af íslenskum biskupum sýna að eftir tilkomu kristni jókst úrval þeirra 

hjálpartækja sem hægt var að nota í fæðingu. Auk galdra gátu konur í barnsnauð, 

hjálparmenn þeirra eða ættingjar heitið á dýrling til að tryggja framgang fæðingarinnar. 

Greinilegt er að líf og heilsa konunnar var í fyrirrúmi enda oft besti kosturinn að börnin 

færu beina leið til himnaríkis. Sé litið út fyrir landsteinana sést að annars staðar í Evrópu 

voru svipuð hjálpartæki notuð við erfiðar fæðingar. Í næsta undirkafla munu þær 

heimildir vera bornar saman við hinar íslensku.  

2.3 Galdrar og dýrlingar í evrópsku samhengi 

Á miðöldum voru galdrar notaðir sem ráð við ótal vandamálum sem komið gátu upp í lífi 

einstaklinga. Til voru galdrar sem læknuðu líkamlega kvilla eins og blæðingar og 

tannpínu, galdrar sem sneru að félagslegum vandamálum, til dæmis fátækt eða þjófnaði 

og galdrar sem áttu að sporna gegn náttúrulegum og yfirnáttúrulegum fyrirbærum líkt og 

eldi og illum öndum (Hebing, 2017, bls. 722). Galdrar voru því ekki einungis athafnir 

sem tengdust hinu yfirnáttúrulega heldur einnig eðlilegur hluti af hversdagslífi 

miðaldamanna (Mitchell, 2011, bls. 50).  

Hvað Norðurlöndin snertir virðist meirihluti varðveittra galdra snúa að heilsu, 

ástamálum og að fá vitneskju um örlög sín (Mitchell, 2011, bls. 52). Seiður var til dæmis 

notaður til að komast að því hvað framtíðin bar í skauti sér og jafnvel breyta henni 

(Raudvere, 2003, bls. 93). Einnig má nefna galdra sem snúa að veðri og uppskeru, aðstoð 

við barnsburð, vernd gegn yfirnáttúrulegum öflum og galdra til að finna týnda muni 

(Mitchell, 2011, bls. 37). Galdrar voru þó ekki einungis notaðir til hjálpar og verndar 

heldur einnig til að valda óvinum skaða og orsaka sjúkdóma eða almennt mótlæti 

(Raudvere, 2003, bls. 33). 

 Galdrarnir sjálfir gátu verið með ýmsum hætti. Sumir galdrar voru í formi 

töfraþulna eða sérstakra aðgerða sem þurfti að framkvæma, aðrir tengdust ákveðnum 

munum sem einstaklingur þurfti að hafa á sér eða hjá sér (Forbes, 1971, bls. 293). Skilin 

þarna á milli gátu þó verið óljós: þótt töfraþulur hlytu virkni sína vegna þeirra orða sem 

farið var með þá fylgdu þeim oft einnig leiðbeiningar um aðgerðir sem þurfti að 

framkvæma með þulunni eða tilteknir voru ákveðnir munir sem áttu að fylgja henni. Að 

sama skapi voru skilin milli bæna og verndar- eða lækningagaldra ekki skýr þar sem hvort 

tveggja voru helgisiðir sem höfðu það að markmiði að ákalla æðri máttarvöld. Auk þess 

gátu galdrar innhaldið orðasambönd eða nöfn úr heilögum ritningum og oft voru dýrlingar 

eða jafnvel sjálfur guð sagðir höfundar galdra til að auka vægi þeirra (Chardonnens og 
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Hebing, 2011, bls. 183–184). Skilin milli galdra og lækninga eða vísinda voru jafnframt 

óljós. Í danskri lækningabók frá fjórtándu öld má til að mynda finna ýmis ráð sem minna 

æði mikið á galdra. Í sömu bók má finna lækningu sem tengja má við galdra, trú og 

vísindi: til að lækna lauslæti á að blanda safa jurtarinnar gladíólu saman við vatn eða vín 

og fara með Faðirvorið á meðan (Mitchell, 2011, bls. 47).  

Vinsældir galdra má að öllum líkindum rekja til þess að ólíkt öðrum gerðum 

lækninga voru galdrar óháðir aldri, stétt eða kyni einstaklingsins sem þurfti þeirra við og 

því á allra færi (Chardonnens og Hebing, 2011, bls. 184). Vissulega voru einnig til lærð 

rit um lækningar. Hvað fæðingar og kvensjúkdóma snertir má til dæmis nefna rit gríska 

fræðimannsins Soranusar sem voru þýdd á latínu fyrir 1300 (Biller, 1986, bls. 44) og 

Trotula, rit um lækningar kvenna sem var líklegast samið í Salerno á 12. öld (Paden og 

Paden, 2010, bls. 313). Slík fræðirit voru hins vegar samin af körlum og oftast skrifuð á 

latínu (Cormack, 2012, bls. 201–202). Þau voru því ekki ætluð óléttum konum eða 

aðstoðarkonum þeirra til aflestrar (Donohoe, 2019, bls. 139). 

 Rík galdrahefð virðist tengjast fæðingum á miðöldum en rekja má notkun sumra 

galdra og verndargripa sem notaðir voru við fæðingar aftur til fornaldar. Trú á mátt 

gimsteina og náttúrusteina virðist til að mynda vera afar gömul. Perlur voru notaðar til að 

stemma blóðlát eftir fæðingu, kórall og raf flýttu fyrir fæðingum, svartaraf var talið 

verkjastillandi og jaspis hjálpaði til við fæðingu fylgjunnar (French, 2016, bls. 129, 132 

og 136). Íslenskar miðaldaheimildir minnast ekki á notkun steina sem verndargripa við 

barnsburð en í Grágás er lagt bann við að fólk bindi á sig steina í lækningaskyni. Líklegt 

er því að verndar- og galdramáttur steina hafi einnig verið nýttur við fæðingar (Mundal 

og Steinsland, 1989, bls. 104). Auk þess sýna seinni tíma heimildir að á Íslandi tíðkaðist 

lengi að nota náttúrusteina við fæðingar. Þekktastir eru svokallaðir lausnarsteinar sem eru 

í raun ávextir plöntunnar entada scandens og berast til landsins með Golfstraumnum. Áttu 

slíkir lausnarsteinar einnig að finnast í arnarhreiðrum sem og í brunnum eða vötnum uppi 

á fjöllum og þá helst á Jónsmessunótt (Árni Björnsson, 1996, bls. 62–63).  

 Fæðingarbelti, líkt og beltin sem getið er um í Helgisögu Ólafs Haraldssonar og 

Jóns sögu, eru jafnframt talin af fornum rótum (French, 2016, bls. 129). Virðast þau hafa 

verið mjög algeng á síðmiðöldum í Evrópu enda höfðu þau margþætt notagildi. Þau veittu 

ekki einungis vernd í fæðingu og á meðgöngu heldur studdu þau einnig við sístækkandi 

maga hinnar óléttu konu. Auk þess voru beltin ódýr, auðgerð og auðfáanleg (Hebing, 

2017, bls. 731). Í Englandi geymdu kirkjustofnanir jafnvel belti sem þær lánuðu 

þunguðum konum (Jones og Olsan, 2015, bls. 425). Lútherska kirkjan fordæmdi hins 
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vegar notkun fæðingarbelta og skýrir það viðhorf hvers vegna afar fá fæðingarbelti frá 

miðöldum hafa varðveist (Hebing, 2017, bls. 731).  

  Fæðingarbeltin virðast hafa verið af ýmsum gerðum. Sum fræðirit mæltu með 

beltum úr hjartarskinni (French, 2016, bls. 134) eða snákaskinni (Jones og Olsan, 2015, 

bls. 409) en oft voru beltin búin til úr bókrollum. Á rollurnar voru skrifaðir textar sem 

áttu að vernda hina fæðandi konu og stundum var lengd rollanna í samræmi við heilagar 

mælieiningar, til dæmis hæð Krists á dauðastundinni eða lengd naglanna sem notaðir voru 

við krossfestinguna (French, 2016, bls. 134). Slíkar mælieiningar voru taldar afar 

máttugar og voru þær mikils metnar í allri Evrópu á miðöldum. Bænirnar og galdrarnir 

sem stóðu á beltunum sjálfum voru oft helgaðir dýrlingunum Margréti, Maríu mey og 

mæðginunum Quiricus og Julittu en þessir dýrlingar eru allir verndardýrlingar mæðra. 

Dæmi um galdra sem skrifaðir voru á beltin er himneska bréfið en það var notað í Vestur-

Evrópu frá því á fjórðu öld eftir Krist (Hebing, 2017, bls. 722, 731, 737). Notkun þess 

einskorðaðist þó ekki við fæðingarbelti, einnig var hægt að lesa bréfið upp, bera það á sér 

sem verndargrip eða negla það á dyrastafinn (Chardonnens og Hebing, 2011, bls. 185).  

Annað dæmi um galdur sem hjálpa átti til við fæðingar er röð hinna heilögu mæðra 

eða peperit galdur. Galdurinn naut mikilla vinsælda um alla Evrópu en meðal rúnaáletrana 

frá miðöldum sem fundust við bryggjuna í Bergen í Noregi er latnesk gerð peperit-galdurs 

rist á verndargrip (Kreutzer, 1987, bls. 117). Elsta varðveitta handrit með peperit-galdri 

á Englandi er frá 11. öld en þar er galdurinn eftirfarandi: 

María mey ól Krist 

Ófrjó Elísabet ól Jóhannes skírara 

Ég særi/sárbæni þig, ungbarn, hvort sem þú er karlkyns eða kvenkyns, 

gegnum föðurinn og soninn og heilagan anda að þú farir út og segir skilið við 

auk þess megir þú [djöfull] eigi gera þessari [móðurinni?] mein 

eða láta þennan [barnið] vera meðvitundarlausan amen. 

Drottinn, sjáandi systur Lazarusar gráta, felldi tár við gröfina 

í viðurvist gyðinganna og hrópaði: 

„Lazarus kom út“ Og hann kom út, bundinn á höndum og fótum, 

hann sem hafði verið fjóra daga dáinn. Skrifið þetta á ósnortið vax 

og bindið við hægri fót hennar.5  

                                                 
5
The Virgin Mary gave birth to Christ/ Sterile Elizabeth gave birth to John the Baptist/ I adjure you, infant, 

whether you are male or female,/ through the Father and Son and Holy spirit that you go out and depart/ in 

addition may you [demon] not harm this one [the mother?]/ nor cause that one [the child] to be senseless 

amen./ The Lord, seeing Lazarus’s sisters weeping, shed tears at the tomb/ in the presence of the Jews and 

shouted:/ “Lazarus come out” And he came out, with his hands and feet bound,/ he who had been four days 

dead. Write this on virgin wax/ and bind on her right foot. (Jones og Olsan, 2015, bls. 415–416) 
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Í galdrinum má sjá fjögur minni sem birtast oft í fæðingargöldrum frá miðöldum: 

röð mæðranna, bæn til barnsins og særing, frásögnin af Lazarusi og leiðbeiningar um að 

búa eigi til verndargrip með galdrinum og binda við hægri fót hinnar fæðandi konu. Þrátt 

fyrir að það komi hvergi fram í galdrinum er ekki ólíklegt að hann hafi verið lesinn eða 

sunginn yfir konunni meðan á fæðingunni stóð. Í sumum handritum frá 13. öld sem 

innihalda peperit galdur er til að mynda tekið fram að sé prestur viðstaddur fæðinguna 

eigi hann að lesa galdurinn yfir hinni verðandi móður og leggja síðan textann á maga 

hennar (Jones og Olsan, 2015, bls. 415–417).  

Peperit-galdurinn er líkur göldrunum sem minnst er á í Oddrúnargráti að því leyti 

að það þarf að lesa hann upp eða syngja til að hann öðlist sem besta virkni. Einnig má þó 

sjá hliðstæðu við bjargrúnir Sigurdrífu þar sem galdurinn er skrifaður niður og bundinn 

við útlimi. Athyglisvert er einnig að prestur eigi að lesa galdurinn upp. Prestar gátu 

samkvæmt þessu gegnt mikilvægu hlutverki í fæðingarhjálp sem sýnir að varla hefur þótt 

óhugsandi á miðöldum að karlmenn væru viðstaddir barnsfæðingar.  

Í jarteinum íslensku dýrlinganna Þorláks, Jóns og Guðmundar má sjá dæmi um að 

heitið sé á þá til aðstoðar konum í barnsnauð. Slík áheit virðast hafa tíðkast um alla 

Evrópu á miðöldum en líkt og hjá hinum íslensku dýrlingum eru dæmin ekki ýkja mörg. 

André Vauchez (1997, bls. 468) hefur flokkað kraftaverk erlendra dýrlinga niður og eru 

kraftaverk tengd barnsfæðingum minnsti flokkurinn, einungis 1,2% á þrettándu öld og 

3,3% á þeirri fjórtándu. Heilagur Pétur frá Veróna virðist reyndar vera undantekning en 

áheit á hann tengd fæðingum og getnaði voru 5,4% á þrettándu öld og 8,8% á þeirri 

fjórtándu (Prudlo, 2012, bls. 316–317). Líkt og hjá íslenskum dýrlingum virðast jarteinir 

hans einblína frekar á heilsu móðurinnar en líf hins ófædda barns (Prudlo, 2012, bls. 319).  

Jarteinir sem fjalla um þungunarrof og barnshvörf finnast einnig í evrópskum 

heimildum. Írskir dýrlingar framkvæma stundum þungunarrof (Cormack, 2008, bls. 337) 

og María mey kemur nunnum í barnsnauð til hjálpar, afmáir ummerki fæðingarinnar og 

fjarlægir börn þeirra. Stundum kemur hún börnunum í fóstur en í einhverjum tilfellum 

hverfa þau einfaldlega. Að lokum má nefna söguna af nunnunni frá Watton en 

erkibiskupinn af York birtist henni í draumi ásamt tveimur aðstoðarkonum. Þau aðstoða 

nunnuna í fæðingu og taka síðan barn hennar með sér. Þegar hún vaknar er magi hennar 

orðinn sléttur og hún komin með yfirbragð ungrar stúlku (Boswell, 1990, bls. 310, 372–

373, 456). 

Vert er að nefna að Vauchez (1997, bls. 468) tekur einungis tillit til karlkyns 

dýrlinga við útreikninga sína um þrettándu öld og aðeins tveir kvendýrlingar eru teknir 
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með í reikninginn varðandi þá fjórtándu. Skekkir það óneitanlega myndina þar sem 

margir kvendýrlingar voru verndarar barnshafandi kvenna. Áður hafa verið nefnd heilög 

Margrét frá Antíokkíu, María mey og mæðginin Julitta og Quiricus en einnig var heitið á 

Önnu móður Maríu meyjar (Cormack, 2012, bls. 207), heilaga Barböru og heilaga Katrínu 

frá Alexandríu (Anna Sigurðardóttir, 1984, bls. 149). Auk þess var María Magdalena 

tengd frjósemi og heilög Dóróthea var verndardýrlingur ljósmæðra (Donohoe, 2019, bls. 

149–150). Einhverjir af ofangreindum dýrlingum virðast einnig hafa verið ákallaðir af 

íslenskum konum í barnsnauð. Í sagnadansinum Kvæði af Margrétu og Eilíf (1979, bls. 

252) er til að mynda sagt að meyjarnar Brít, Barbara og jómfrú María sitji hjá fæðandi 

konu.  

Margrét frá Antiokkíu var einnig afar vinsæll verndardýrlingur fæðandi kvenna 

hér á landi. Talið er að saga hennar hafi hugsanlega verið þýdd úr latínu þegar á tólftu öld 

(Jón Steffensen, 1962–1965, bls. 273) og er hún varðveitt í meira en 50 handritum og í 

þremur gerðum (Zeevaert, 2013, bls. 175). Þar af eru að minnsta kosti 25 handrit frá því 

eftir siðaskipti og eru það einu lúthersku handritin með sögum kvendýrlinga sem til eru á 

Landsbókasafni Íslands. Ná þau einnig yfir langan tíma en það yngsta er talið ritað 1895 

(Jón Steffensen, 1962–1965, bls. 274). Eru íslensk handrit Margrétar sögu jafnframt oft 

í smáu broti vegna þess að á öldum áður tíðkaðist að binda bækurnar ásamt latneskri bæn 

við læri fæðandi kvenna (Zeevaert, 2013, bls. 175). 

Upphaf dýrkunar á heilagri Margréti í Evrópu er ekki þekkt. Píslarvættir hennar 

eru taldir eiga sér stað seint á þriðju öld en elsta latneska handrit sögunnar er frá lokum 

áttundu aldar og Margrétar er ekki getið í neinum samtímaheimildum (Dresvina, 2012, 

bls. 189–190). Píslarvættir Margrétar hefjast þegar heiðinn jarl girnist hina fimmtán vetra 

gömlu, kristnu Margréti. Hún neitar ástleitni hans og er í kjölfarið pyntuð hræðilega og 

hent í myrkrastofu. Þar hittir hún fyrir dreka sem gleypir hana með húð og hári. Hann 

getur þó ekki innbyrt hina heilögu konu og springur í tvennt. Eftir dauða drekans hittir 

Margrét síðan djöful sem hún særir í burtu. Raunum Margrétar er þó ekki lokið. Jarlinn 

heldur áfram pyntingum sínum og lætur að lokum hálshöggva hana. Fyrir aftökuna er 

Margréti þó leyft að fara með bæn og eftir dauðann bera englar sál hennar til himnaríkis. 

Hugsanlegt er að hugrekki og staðfesta Margrétar í raunum sínum hafi veitt 

fæðandi konum styrk. Sársaukanum sem Margrét þolir við pyntingarnar má jafna við 

sársaukann sem konur upplifa í fæðingu og því var hún góður milliliður milli kvenna sem 

þoldu bölvun Evu og Maríu meyjar sem fæddi Jesú Krist án verkja (Donohoe, 2019, bls. 

142, 145). Jafnframt má líta á björgun Margrétar úr maga drekans sem hliðstæðu við 
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fæðingu barns (Zeevaert, 2013, bls. 175) og auk þess hefur Juliana Dresvina (2012, bls. 

192–199) fært rök fyrir því að tengja megi frásögnina af því þegar Margrét særir burt 

djöfulinn við hlutverk hennar sem verndara við barnsburð.6  

Bæn Margrétar felur einnig í sér verndandi orð fyrir barnshafandi konur en í 

íslenskri gerð sögunnar biður hún að 

sá er minning gerir minnar píslar eða hefir í hendi bók þá sem mín píslarsaga er á, þvoist af 

syndir hans, því að vér erum eitt hold og blóð og misgerðum oft. Enn bið eg, drottinn, sá er 

ritar píslarsögu mína eða kaupir þá bók, fylltu þá af helgum anda. Og í því hýsi er bók sú er 

inni, verði þar eigi fætt dautt barn né lama. Fyrirgef þú þeim manni syndir, drottinn, er bók 

mína hefir að varðveita ef hann biður þig líknar. (Margrétar saga, 2003, bls. 48) 

Slík bæn leggur áherslu á gildi bókarinnar sjálfrar og gerir hana að sjálfstæðum 

verndargrip. Bænin er því að öllum líkindum orsök þess að farið var að binda bókina við 

læri kvenna. Fullyrt hefur verið að slíkt athæfi hafi eingöngu verið bundið við Ísland 

(Zeevaert, 2013, bls. 175) en þó þekkist bæn Margrétar um fæðingu heilbrigðra barna 

einnig í enskum gerðum sögunnar (Jones og Olsan, 2015, bls. 425). Einnig virðist 

Margrétar saga hafa verið sett á maga flórenskra miðaldakvenna í erfiðum fæðingum 

(Haas, 1996, bls. 94). Líkt og á Íslandi hafa varðveist erlend handrit Margrétar sögu sem 

gætu hafa verið notuð sem verndargripir við fæðingar. Sýna þau ummerki um endurtekna 

snertingu, til að mynda sýnir ítalskt handrit sögunnar frá 14. öld ummerki um að hafa 

verið kysst í sífellu og í enska handritinu Add. MS. 4122 virðist upphafsstafur með andliti 

Margrétar hafa verið snertur endurtekið. Einnig má nefna að líkt og mörg hinna íslensku 

handrita rúmast Add. MS. 4122 fyrir í lófa einstaklings (Donohoe, 2019, bls. 152–154). 

Greinilegt er að hvort tveggja íslenskar og erlendar heimildir varðveita hugmyndir 

um galdra sem sungnir voru yfir hinni fæðandi konu sem og verndargripi sem bundnir 

voru við útlimi kvenna í barnsnauð. Einnig virðist það vera þekktur siður um alla Evrópu 

að heita á dýrlinga til hjálpar konum í fæðingu. Auk Maríu meyjar virðist heilög Margrét 

frá Antíokku hafa verið vinsæll verndardýrlingur við barnsburð en varðveitt handrit, hvort 

tveggja frá Íslandi og meginlandi Evrópu, benda til þess að bækur með sögu hennar hafi 

verið notaðar sem verndargripir við fæðingar. Sýnir þetta að Ísland fylgdi evrópskum 

straumum varðandi yfirnáttúrulega fæðingarhjálp.  

                                                 
6 Líkt og minnst var á hér að ofan var særing oft hluti af fæðingargöldrum á miðöldum og rennir það stoðum 

undir kenningu Dresvina. 
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3 Lokaður heimur kvenna? 

Meðganga og fæðing barna eru óneitanlega hluti af hinum kvenlega reynsluheimi. Konur 

á miðöldum áttu þó börn sín sjaldnast í einrúmi heldur voru umluktar aðstoðarfólki. Í 

eftirfarandi kafla verður aðstoðarfólkið skoðað nánar. Athugað verður hverjir voru 

viðstaddir fæðingar og velt upp hugmyndum um hugsanlegt hlutverk þeirra. Einnig 

verður kannað hvort aðstoð við fæðingar hafi eingöngu verið í verkahring kvenna. Í síðari 

hluta kaflans verður sjónum beint að feðrum og hlutverk þeirra í tengslum við 

barnsfæðingar athugað. 

3.1 Karllæg hjálp 

Margir fræðimenn sem rannsakað hafa fæðingarsiði á miðöldum leggja áherslu á að 

einungis konur hafi fengið að vera viðstaddar sjálfa fæðinguna.7 Konur í efri stéttum 

samfélagsins notuðust reyndar við karlkyns aðstoðarmenn og hægt var að kalla á lækni 

ef stefndi í óefni (Green, 1989, bls. 469). Hvað aðstoðarkonurnar sjálfar snertir virðast 

þær hafa komið víða að. Sumar voru tengdar hinni ófrísku konu fjölskylduböndum en 

aðrar voru vinir og/eða nágrannar (Lee, 2002b, bls. 227). Að sama skapi virðist sem hin 

ófríska kona hafi ekki valið sjálf alla sem voru viðstaddir. Sumir gátu verið viðstaddir til 

að fræðast um fæðingar, aðrir gátu verið vitni og enn aðrir voru viðstaddir einfaldlega 

vegna þess að þeir voru nærri þegar fæðingin hófst (Pollock, 1997, bls. 296–297). 

Frásagnir úr sænskum jarteinabókum frá 13. öld til 15. aldar benda hins vegar til þess að 

allar viðstaddar konur voru hvort tveggja giftar og eldri en hin verðandi móðir (Fröjmark, 

2012, bls. 305). 

 Oft er einnig gert ráð fyrir að ljósmæður hafi stjórnað fæðingum kvenna á 

miðöldum og jafnvel að fleiri en ein ljósmóðir hafi aðstoðað í hverri fæðingu (Biller, 

1986, bls. 43). Erfitt er þó að segja til um slíkt. Ljósmæður virðast vissulega hafa verið 

til hjá Grikkjum og Rómverjum í fornöld líkt og rit Hippókratesar og Soranusar sýna. 

Einnig er minnst á ljósmæður í apókrýfum bókum Biblíunnar. Hins vegar virðist 

starfsstétt ljósmæðra hverfa af sjónarsviði Evrópu í kjölfar erfiðleika sjöttu og sjöundu 

aldar eftir Krist. Á 12. öld varð hins vegar ör fólksfjölgun í Evrópu og bæjarkjarnar sem 

voru nógu fjölmennir til að halda uppi sérhæfðum starfsgreinum mynduðust. Í kjölfarið 

urðu ljósmæður aftur að sérstakri starfsgrein (Harris-Stoertz, 2014, bls. 59–60, 63, 79).  

                                                 
7 Sjá til að mynda Blumenfeld-Kosinski (1990, bls. 11), Gibson (1999, bls. 8–9), Jochens (1995, bls. 80), 

Smith (2005, bls. 763) og Weston (1995, bls. 287). 
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Jafnframt er óvíst að allir hafi nýtt sér þjónustu ljósmæðra. Þær hafa að öllum 

líkindum ekki verið til staðar á öllum landsvæðum og einnig gátu fjármál og óskir hinnar 

verðandi móður haft áhrif (Harris-Stoertz, 2014, bls. 87). Samkvæmt þessu er ólíklegt að 

sérhæfðar ljósmæður hafi starfað á Íslandi á miðöldum þar sem þéttbýlismyndun var afar 

takmörkuð og fólksfjöldi lítill. Einnig má benda á að þótt farið hafi verið að gefa út 

opinber leyfi fyrir ljósmæður um miðja 15. öld í Evrópu (Green, 1989, bls. 450), þá var 

slíkt ekki gert fyrr en á 17. öld í Skandinavíu (Fröjmark, 2012, bls. 304) og ekki var farið 

að mennta ljósmæður á Íslandi fyrr en árið 1760 (Anna Sigurðardóttir, 1984, bls. 179).  

Þótt ljósmæður hafi ekki verið til sem sérstök starfsstétt á Íslandi þá hafa verið til 

fróðar konur sem hugsanlega hjálpuðu konum í barnsnauð. Í Landnámu er til að mynda 

greint frá ambáttinni Myrgjol. Er hún sögð margkunnandi og var hlutverk hennar að þjóna 

konu Sigurðar Orkneyjajarls. Er jafnframt tekið fram að Mygjol annaðist óborið barn 

Sigurðar meðan kona hans var í laugu.8 Myrgjol er seinna keypt af Auði djúpúðgu til að 

þjóna Þuríði tengdadóttur Auðar með sama hætti og konu jarls (Landnámabók, 1968, bls. 

138). Freistandi er að áætla að hin margkunnandi Myrgjol hafi kunnað ýmislegt fyrir sér 

í tengslum við barnsfæðingar og umönnun barna og það hafi verið sú þjónusta sem Auður 

sóttist eftir. Konur sem aðstoðuðu við fæðingar voru einmitt oft taldar búa yfir mikilli 

þekkingu en franska orðið yfir ljósmóður er til dæmis sage femme – vitur eða ef til vill 

margkunnug kona (Auður Ingvarsdóttir, 2009, bls. 165).  

Íslenskar miðaldaheimildir styðja jafnframt þá túlkun að það hafi fyrst og fremst 

verið konur sem aðstoðuðu við fæðingar. Í Ragnars sögu loðbrókar (1954, bls. 245) og 

Gunnlaugs sögu ormstungu (1938, bls. 56) er til að mynda sagt að konur taki hið nýfædda 

barn og sýni móðurinni og í Örvar-Odds sögu (1954, bls. 202) er Lofthænu fylgt í kvenna 

hús þegar hún fær hríðar og taka konur við barni hennar. Eiginmanni hennar er hins vegar 

fylgt í skála.  

Einnig má þó finna mýmörg dæmi þess í miðaldaheimildum að karlmenn hafi 

verið viðstaddir fæðingar. Í frásögnunum tveim af fæðingarbeltum úr Helgisögu Ólafs 

Haraldssonar og Jóns sögu sem fjallað var um hér að framan er það til að mynda 

karlmaður sem bjargar konu úr barnsnauð og í Lárentíus sögu er fæðandi konu hjálpað af 

                                                 
8 Merking orðsins óborinn er óljós. Einar Ól. Sveinsson (1959, bls. 193–194), Anna Sigurðardóttir (1984, 

bls. 140) o. fl. töldu orðið vísa til barna sem höfðu verið tekin með keisaraskurði. Halldór Halldórsson (1958, 

bls. 108), Jakob Benediktsson (1968, bls. 138), Jenny Jochens (1995, bls. 82) o. fl. álitu hins vegar að orðið 

hafi verið notað um börn sem voru ekki viðurkennd af föður. Auður Ingvarsdóttir (2009, bls. 161–177) 

hafnar þessum skýringartilraunum og færir rök fyrir því að óborið barn merki fyrirburi.  
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syngjandi presti sem jafnframt er mágur hennar (Einar Hafliðason, 1998, bls. 221). Auk 

þess má nefna að þótt karlkyns dýrlingarnir sem heitið var á í erfiðum fæðingum hafi ekki 

verið til staðar í líkamlegri mynd þá birtast þeir hinum fæðandi konum og hjálpa þeim. Í 

frásögninni af Arnbjörgu tekur Guðmundur meira að segja virkan þátt í fæðingarhjálpinni.  

Í Ólafs sögu helga í Heimskringlu má einnig finna lýsingu á því þegar karlmaður 

aðstoðar fæðandi konu. Forsaga frásagnarinnar er sú að skáldið Steinn Skaptason verður 

fyrir reiði Ólafs konungs. Fer hann þá ásamt fylgdarmanni sínum á fund Ragnhildar 

Erlingsdóttur í Giska en hann er kunnugur henni frá fyrri tíð:  

Sá atburðr hafði áðr orðit, þá er Steinn hafði farit af Íslandi – átti hann þá sjálfr skip þat, er 

hann kom af hafi útan at Gizka, ok lágu þar við eyna – þá lá Ragnhildr ok skyldi léttari verða 

ok var allþungt haldin, en prestr var engi í eyjunni ok engi nær. Var þá komit til kaupskipsins 

ok spurt at, ef þar væri prestr no̜kkurr. Þar var einn prestr á skipi, er Bárðr hét, vestfirzkr 

maðr, ungr og lærðr heldr lítt. Sendimenn báðu prest fara með sér til húss. Honum þótti sem 

þat myndi vera vandi mikill, en vissi fákunnandi sína ok vildi eigi fara. Þá lagði Steinn orð 

til við prest og bað hann fara. Prestr svarar: „Fara mun ek, ef þú ferr með mér. Þykki mér 

traust at því til umráða.“ Steinn segir, að hann vill víst þat til leggja. Síðan fara þeir til 

bœjarins ok þar til, er Ragnhildr var. Litlu síðar fœddi hon barn, þat var mær, og þótti heldur 

ómáttuligt. Þá skírði prestr barnit, en Steinn helt meyjunni undir skírn, ok hét sú mær Þóra. 

Steinn gaf meyjunni fingrgull. Ragnhildr hét Steini vináttu sinni fullkominni, ok hann skyldi 

þangat koma á hennar fund, ef hann þœttisk hennar liðsemðar þurfa. (Snorri Sturluson, 1945, 

bls. 244–245) 

 Úr þessari frásögn má einkum lesa tvennt. Í fyrsta lagi sýnir hún að venja hefur 

verið að kalla til prest ef konur áttu í erfiðleikum í fæðingu. Er þetta í samræmi við 

erlendar heimildir en líkt og sagt var hér að framan gátu prestar farið með galdur yfir 

konum í barnsnauð (Jones og Olsan, 2015, bls. 417). Að sama skapi segir frásögnin að 

presturinn hafi verið lítið lærður og því ekki vitað nákvæmlega hvert hlutverk hans átti 

að vera í fæðingunni. Gefur þetta til kynna að til hafi verið ákveðnar hugmyndir um 

hlutverk presta í fæðingarhjálp. Greinilegt er jafnframt að það hlutverk hefur ekki 

einskorðast við að skíra hið nýfædda barn þar sem presturinn innir það verk auðveldlega 

af hendi. Presturinn hefur að öllum líkindum einnig átt að veita Ragnhildi syndaaflausn 

og síðustu sakramentin skyldi hún deyja í fæðingu. Þó er hugsanlegt að prestar hafi í 

einhverjum tilvikum ekki einungis gefið sáluhjálp heldur einnig bókstaflega hjálpað til 

við fæðingar, líkt og Guðmundur góði gerir í frásögninni af Arnbjörgu. Í einni af 

jarteinum Jarteinabókar Þorláks biskups annarrar (2002, bls. 242–243) má lesa um prest 

sem er viðstaddur fæðingu og reynir að lífga við andvana barn og í 12. aldar frásögn af 

jarteinum Tómasar Beckett er sagt frá presti sem hjálpar ljósmæðrum að ákvarða hvort 

að aflima þurfi fóstur. Því er mögulegt að eitt af hlutverkum presta við fæðingar hafi verið 
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að ákveða hvaða aðgerðir væru nauðsynlegar til að bjarga konu og/eða barni (Powell, 

2012, bls. 796, 810).  

 Í öðru lagi má sjá að ekki hefur þótt tiltökumál þó að aðrir karlmenn en prestlærðir 

væru viðstaddir erfiðar fæðingar. Hvergi kemur fram að Steinn hafi haft neina formlega 

menntun, þegar hann er kynntur til sögunnar er honum einungis lýst sem fríðum og 

gjörvilegum manni með skáldagáfu og mikinn metnað (Snorri Sturluson, 1945, bls. 243). 

Hið sama má segja um Hrana í frásögninni af fæðingu Ólafs helga. Einnig má nefna að í 

Harðar sögu (1991, bls. 20) talar Torfi við systur sína sem gengur þunglega að fæða og í 

Göngu-Hrólfs sögu (1954, bls. 200) hjálpar Hrólfur álfkonu í barnsnauð. Þrátt fyrir að 

frásagnirnar af Hrana og Hrólfi byggi vissulega á ævintýraminnum sýna þær, auk 

frásagnanna af Steini og Torfa, að ekki hefur þótt fráleitt að karlmenn væru viðstaddir 

erfiðar fæðingar og tækju jafnvel á móti börnum í neyð. 

 Lýsing Ólafs sögu helga í Heimskringlu á fæðingu Magnúsar Ólafssonar góða er 

einnig afar áhugaverð: 

Álfhildr hét kona, er ko̜lluð var konungs ambótt. Hon var þó af góðum ættum komin. Hon 

var kvinna fríðust. Hon var með hirð Óláfs konungs. En þat vár varð þat til tíðenda, at Álfhildr 

var með barni, en þat vissu trúnaðarmenn konungs, at hann myndi vera faðir barns þess. Svá 

bar at eina nótt, at Álfhildi stóð sótt. Var þar fátt manna við statt, konur no̜kkurar ok prestur 

ok Sigvatr skáld ok fáir aðrir. Álfhildr var þungliga haldin, ok gekk henni nær dauða. Hon 

fœddi sveinbarn, ok var það um hríð, er þau vissu ógløggt, hvárt líf var með barninu. En er 

barnit skaut o̜ndu upp ok allómáttuliga, þá bað prestr Sigvat fara at segja konungi. Hann 

svarar: „Ek þori fyrir engan mun at vekja konunginn, því at hann bannar þat hverjum manni 

at bregða svefni fyrir honum, fyrr en hann vaknar sjálfr.“ Prestrinn svarar: „Nauðsyn berr nú 

til, at barn þetta fái skírn. Mér sýnisk það allólífligt.“ Sigvatr mælti: „Heldur þori ek til þess 

at ráða, at þú skírir barnit, en ek vekja konung, ok mun ek ávítum upp halda ok gefa nafn.“ 

Svá gerðu þeir, at sveinn sá var skírðr og hét Magnús. Eptir um morgininn, þá er konungr var 

vaknaðr ok klæddr, var honum sagt allt frá þessum atburðum. Þá lét konungr kalla til sín 

Sigvat. Konungr mælti: „Hví vartu svá djarfr, að þú lézt skíra barn mitt, fyrr en ek vissa?“ 

Sigvatr svarar: „Því, at ek vilda heldr gefa guði tvá menn, en einn fjándanum.“ Konungr 

mælti: „Fyrir hví mundi þat við liggja?“ Sigvatr svarar: „Barnit var at komit dauða, ok mundi 

þat fjándans maðr, ef það dœi heiðit, en nú var þat guðs maðr. Hitt er ok annat, at ek vissa, 

þótt þú værir mér reiðr, at þar myndi eigi meira við liggja en líf mitt, en ef þú vill, at ek týna 

því fyrir þessa so̜k, þá vænti ek, at ek sjá guðs maðr.“ (Snorri Sturluson, 1945, bls. 209–210) 

 Lýsingin á fæðingu Magnúsar gefur afar góða hugmynd um hve margir voru 

jafnan viðstaddir fæðingar. Sagt er að fáir hafi verið til að aðstoða Álfhildi en þó eru í 

þeim hópi nokkrar konur, tveir karlar og ef til vill einhverjir í viðbót. Gefur þetta til kynna 

að almennt hafi fæðandi konur haft fleiri í kringum sig en þá sem hér eru upp taldir. 

Frásögnin styður einnig þá niðurstöðu að karlmenn hafi, að minnsta kosti í sumum 

tilvikum, verið viðstaddir fæðingar. Vissulega er hér um konunglega fæðingu að ræða en 

líkt og áður hefur verið nefnt notuðust konur af efri stéttum við karlkyns aðstoðarmenn 
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(Green, 1989, bls. 469). Móðir Magnúsar er sögð vera af góðum ættum en þó er henni 

lýst sem ambátt. Einnig er barn hennar óskilgetið og ekki almenn vitneskja hver faðir þess 

sé. Því verður að teljast ólíklegt að karlmennirnir hafi einungis verið viðstaddir fæðinguna 

vegna þjóðfélagsstöðu Álfhildar. Því til stuðnings má nefna að karlmenn hafa komið við 

sögu í fleiri fæðingarlýsingum sem fjallað hefur verið um hér að framan.  

Jafnframt er vert að athuga að þótt fæðingin gangi vissulega illa þá er ekki kallað á 

karlmennina af þeim sökum heldur virðast þeir hafa verið viðstaddir frá upphafi. Bendir 

þetta til þess að karlmenn voru ekki eingöngu fengnir til að aðstoða við barnsburð í neyð. 

Auk þess er Sighvatur líkt og Steinn Skaptason ekki prestmenntaður og því er hann ekki 

viðstaddur vegna sérfræðikunnáttu sinnar. Nærvera hans kemur sér þó vel þar sem hann 

hjálpar til við að skíra barnið og forðar því þar með frá sjálfum andskotanum.  

3.2 Feður og fæðingar 

Fæðing Magnúsar líkt og hún birtist í Heimskringlu sýnir einnig hlutverk hinna nýbökuðu 

feðra. Ólafur reiðist Sighvati vegna þess að Sighvatur tók yfir hlutverk hans þegar kom 

að hinu nýfædda barni: hann hélt á því undir skírn og ákvað nafn þess. Í sögum sem eiga 

að gerast á heiðnum tíma má einnig sjá þá hefð að færa föðurnum hið nýfædda barn til að 

hann gefi því nafn. Áslaug Sigurðardóttir lætur þjónustukonur sínar færa Ragnari son 

þeirra og nefnir Ragnar drenginn (Ragnars saga loðbrókar, 1954, bls. 245). Lofthæna 

biður nærkonur sínar einnig að færa manni sínum nýfæddan son þeirra til að gefa honum 

nafn (Örvar-Odds saga, 1954, bls. 202) og í Vatnsdœla sögu (1939, bls. 36–37) nefnir 

Ingimundur Þorsteinsson báða syni sína skömmu eftir fæðingu. Við nafngiftina virðist 

barnið einnig hafa verið ausið vatni en hugsanlegt er að sá siður hafi verið algengari meðal 

heiðinna höfðingja en íslenskra bænda (Jochens, 1995, bls. 82). 

 Með nafngiftinni gaf faðirinn barni sínu líf og hlutverk innan ættarinnar og gerði 

það að fullgildum einstaklingi í hinu heiðna samfélagi. Var þessi siður því jafnmikilvægur 

og fæðingin sjálf (Grönbech, 1931, bls. 290–291). Vegna þessa átti hinn tilvonandi faðir 

helst að vera nálægt barnsmóður sinni þegar hún fór af stað í fæðingu. Dæmi eru jafnvel 

um að konur hafi lagt á sig ferðalög þegar þær voru langt gengnar með börn sín til að 

tryggja að barnið fæddist nálægt föður sínum. Árið 1233 eltir Þórdís Snorradóttir Odd 

ástmann sinn til Vestfjarða og eignast þar barn þeirra. Þrem dögum eftir fæðinguna ríður 

hún aftur heim (Sturlunga saga, 1988, bls. 350). Þóra Morsturstöng reynir einnig að 

komast til Haralds hárfagra áður en hún verður léttari. Henni tekst hins vegar ekki 
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ætlunarverk sitt og eignast hún Hákon Aðalsteinsfóstra á steinhellu einni (Snorri 

Sturluson, 1941, bls. 143). 

 Væri faðirinn ekki viðstaddur gátu þó aðrir tekið að sér að nefna hið nýfædda barn, 

líkt og Sighvatur skáld gerir. Sigurður jarl eys Hákon Aðalsteinsfóstra til að mynda vatni 

og gefur honum nafn (Snorri Sturluson, 1941, bls. 143). Jafnframt eru dæmi þess að móðir 

nefni sjálf barn sitt ef faðirinn er ekki viðstaddur en slíkt má sjá hvort tveggja í Gautreks 

sögu (1954, bls. 8) og Bárðar sögu (1991, bls. 140). Faðirinn gat einnig falið öðrum að 

nefna barn sitt, til dæmis biður Glúmur Hallgerði langbrók að ákveða nafn dóttur þeirra. 

Hallgerður er einnig beðin um að nefna son Þorgerðar, dóttur sinnar. Ekki kemur fram 

hvort Þráinn maður Þorgerðar hafi verið heima eður ei (Brennu-Njáls saga, 1954, bls. 46, 

149).   

 Í stað þess að gefa barninu nafn og þar með samþykkja það inn í fjölskylduna gat 

faðirinn fyrirskipað að láta bera barnið út (Jochens, 1995, bls. 85). Nokkur dæmi finnast 

í íslenskum miðaldabókmenntum þar sem faðirinn ákveður að láta bera út barn sitt, til 

dæmis má nefna Finnboga sögu (1959, bls. 254) og Þorsteins þátt tjaldstœðings (1991, 

bls. 425). Væri faðirinn óþekktur eða ekki til staðar virðist það hafa fallið á karlkyns 

ættingja konunnar að ákvarða örlög barnsins. Slíkt sést til að mynda í Harðar sögu (1991, 

bls. 20), Þorsteins þætti uxafóts (1991, bls. 348) og í frásögninni af fæðingu Ólafs helga 

í Helgisögu Ólafs Haraldssonar sem fjallað er um hér að framan. Í síðastnefndu sögunni 

segir móðurafinn til um örlög hins nýfædda barns en í hinum tveimur ákveður 

móðurbróðir barnsins að láta bera það út. 

 Íslensk lagasöfn frá miðöldum sýna einnig að fyrir miðaldamenn skipti miklu máli 

að barn væri feðrað. Samkvæmt Grágás (1992, bls. 33, 129, 237) hlutu barnshafandi 

konur ýmsar undanþágur frá lögum, til dæmis þurftu þær ekki að fasta og ekki mátti vega 

konur sem höfðu kvikt barn í kviði þrátt fyrir að þær hefðu gerst sekar. Hins vegar var 

ógiftum konum skylt að greina frá faðerni ófædds barns þeirra. Ef þær neituðu mátti pynta 

þær til sagna svo lengi sem pyntingarnar leiddu ekki til áverka eða örkumls. Þessa 

harkalegu meðferð má að öllum líkindum rekja til þess að lögum samkvæmt áttu menn 

að sjá um framfærslu afkvæma sinna (Grágás, 1992, bls. 76) og því nauðsynlegt að vita 

faðerni barna. Í Jónsbók (2004, bls. 120, 144) sem var lögtekin á Íslandi árið 1281 stendur 

jafnframt að faðir barns sem fæddist í lausaleik var skyldur til þess að borga þeim sem 

annaðist barnsmóður hans meðan hún var „í þeim sjúkleika“ fyrir uppihald hennar og 

fóstur barnsins. Ef faðirinn var útlendur skyldi hann leggja til fé sem dugði fyrir uppihaldi 

barns hans í tólf mánuði áður en hann fór af landi brott. 
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Eflaust hefur oft gengið erfiðlega fyrir þá sem sáu um uppihald hinnar óléttu konu 

að krefja föðurinn um fé. Í einhverjum tilvikum hefur þetta þó einnig verið ágætis 

gróðaleið. Í Morkinskinnu gerir konungurinn Sigurður munnur sér til að mynda dælt við 

Þóru, vinnukonu Símonar nokkurs. Þegar kóngurinn fer lætur Símon ala önn fyrir Þóru. 

Hún eignast seinna sveinbarn og nafngreinir Sigurð sem föðurinn. Símon elur Sigurð 

síðan upp (Morkinskinna II, 2011, bls. 215–216). Auðséð er að örlæti Símonar í garð Þóru 

er vegna barnsins sem hún ber undir belti. Eflaust hefur hann áætlað að kóngur myndi 

launa honum ríkulega fyrir að sjá um barnsmóður hans og erfingja.    

Hinn verðandi faðir var oft nálægur barnsmóður sinni og fylgdist vel með 

framgangi fæðingarinnar, hvort sem hann var við hlið hennar meðan á fæðingunni stóð 

eða beið þolinmóður fyrir utan fæðingarherbergið. Í jarteinum er tekið fram að bæði faðir 

og móðir heiti á dýrlinga til bjargar andvana fæddum börnum. Einnig finnast dæmi þess 

að faðir biðji fyrir konu sinni og barni líkt og sjá má í frásögninni af Þorbjörgu hér að 

framan. Feðurnir hafa því verið í návígi við eiginkonur sínar og líklegt að þeir hafi á 

einhverjum tímapunkti farið til þeirra. Í jarteinum Tómasar Beckett má einnig sjá 

eiginmenn sem koma til fæðandi eiginkvenna sinna (Powell, 2012, bls. 810–811). Það 

hafa því ekki einungis verið íslenskir feður sem stigu fæti inn í fæðingarherbergið.  

Enskar réttarrannsóknir sem fjalla um sannanir á aldri erfingja aðalsmanna sýna 

jafnframt að þrátt fyrir að flestir aðalsmenn hafi haldið áfram með sín vanalegu störf 

meðan konur þeirra voru í fæðingu biðu sumir þeirra fyrir utan fæðingarstofuna með 

karlkyns vinum og kunningjum. Einhver umferð hefur verið úr fæðingarstofunni og gátu 

eiginmennirnir þá aflað sér frétta. Gengi fæðingin erfiðlega var einnig hægt að kalla á þá 

til aðstoðar. Þrátt fyrir að hinn verðandi faðir hafi ekki verið í líkamlegri mynd hjá konu 

sinni hefur hún og aðstoðarfólk hennar eflaust verið meðvitað um nærveru hans og skilin 

milli hins kvenlæga heims fæðingarstofunnar og hins karllæga heims þar fyrir utan því 

óljós (Lee, 2002a, bls. 94, 96).9  

Áhugi hinna verðandi feðra á fæðingunni er skiljanlegur. Eftirvænting hefur verið 

yfir hinum nýja erfingja en einnig ótti um að illa færi og barnið og/eða eiginkonan myndu 

ekki lifa fæðinguna af. Áhugi feðranna hefur þó ekki eingöngu verið vegna 

tilfinningatengsla þeirra við móður og barn. Samkvæmt Jónsbók (2004, bls. 123–124, 

127) erfðu hjón ekki hvort annað. Félli annað þeirra frá átti að skipta fé þeirra niður eftir 

                                                 
9 Fleiri fræðimenn hafa dregið í efa þá fullyrðingu að fæðingarherbergið hafi verið lokaður heimur kvenna, 

sjá Harris-Stoertz (2014, bls. 73) og Olley (2018, bls. 54–55, 68–69). 
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því sem hvort um sig lagði til hjónabandsins. Hins vegar erfðu börn foreldra sína og faðir 

erfði jafnframt börn sín ef þau áttu engin skilgetin afkvæmi. Móðir erfði hins vegar 

einungis það fé sem hún hafði áður látið þeim í té. Í Grágás (1992, bls. 47, 71) er einnig 

tekið fram að feður erfi börn sín (móðir erfir ef faðir og föðurbróðir eru báðir látnir) og 

börn foreldra sína. Auk þess er tekið fram að barn sé arfgengt ef lífsmark er með því þegar 

það fæðist og matur kemur í munn þess.  

Ef fæðing gekk erfiðlega lá því mikið við fyrir föðurinn fjárhagslega séð. Ef útlit 

var fyrir að hvorki móðir né barn lifðu af varð faðirinn að vona að barnið lifði móður sína 

í einhvern tíma. Þar með yrði barnið erfingi móðurinnar og ef barnið dæi gæti faðirinn 

fengið arfinn. Dæi barnið á undan móðurinni fékk faðirinn hins vegar engan arf. Sést 

slíkur hugsunarháttur í Böglunga sögu. Kristín drottning deyr af barnsförum en barn 

hennar lifir í einhvern tíma eftir fæðinguna. Filippus, maður Kristínar, lét „marga 

sannorða menn sjá það og lét lýsa því á þingi að barnið lifði eftir móður sína, því hann 

hugði að hann mundi fá þar með haldið öllum eignum hennar“ (Bo̜glunga saga, 2013, 

bls. 140).  

 Miðaldaheimildir sýna því með skýrum hætti að þrátt fyrir að konur hafi oftast 

aðstoðað við barnsburð þá var fæðingarstofan langt frá því að vera lokaður heimur 

kvenna. Hvort tveggja lærðir og leikir karlmenn gátu verið hjá hinni fæðandi konu og 

veitt aðstoð ef á þurfti að halda. Feður höfðu einnig mikilvægu hlutverki að gegna og því 

reyndu konur að vera nálægt barnsfeðrum sínum undir lok meðgöngunnar. Þeir héldu á 

börnum sínum undir skírn og ákváðu nafn þeirra. Á heiðnum tíma var það einnig þeirra 

val hvort börnin fengju að lifa eða voru borin út. Á þeirra herðar féll auk þess sú skylda 

að sjá fyrir börnum sínum fjárhagslega.  

 Feðrum var jafnframt umhugað um að fæðingin gengi vel og báðu þeir dýrlinga 

að vernda konur sínar og ófædd/nýfædd börn. Þótt áhuga eiginmannanna megi að öllum 

líkindum rekja til tilfinningatengsla við eiginkonur sínar og börn þá höfðu þeir einnig 

aðrar ástæður. Færi fæðingin illa áttu þeir á hættu að tapa talsverðum fjármunum, 

sérstaklega ef barnið dæi á undan móðurinni. Þeir áttu því mikilla hagsmuna að gæta og 

þar með var nauðsynlegt fyrir þá að fylgjast vel með framvindu mála. Hvort sem þeir voru 

til staðar í fæðingarherberginu eður ei hefur nærvera þeirra og áhugi fundist. Skilin milli 

kvennaheimsins innan fæðingarstofunnar og karlaheimsins fyrir utan hafa því í besta falli 

verið óljós, ef þau hafa yfirhöfuð verið til staðar. 
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4 Dauði, ofbeldi og áföll 

Meðganga og fæðing voru með því hættulegasta sem konur á miðöldum tóku sér fyrir 

hendur. Ýmis alvarleg vandamál gátu komið upp í tengslum við fæðinguna sem gerðu 

það að verkum að lífslíkur kvenna voru almennt lakari en karla. Áletranir í rómverskum 

kirkjugörðum frá fyrstu öldum eftir Krists burð gefa til dæmis til kynna að konur lifðu að 

jafnaði fjórum til sjö árum styttra en karlar (Garver, 2012, bls. 231) og um það bil 20% 

giftra flórenskra kvenna sem dóu á fyrri hluta 15. aldar létust af barnsförum (Shahar, 

1990, bls. 35). Hlutfall mæðradauða var einnig frekar hátt á Norðurlöndunum á miðöldum 

en rannsóknir á miðaldakirkjugörðum í Svíþjóð sýna að átta til níu af hverjum þúsund 

konum létust af barnsförum. Þar sem ekki er alltaf hægt að sjá dánarorsök út frá 

líkamsleifum má áætla að hlutfall kvenna sem dóu í barnsburði á Norðurlöndunum á 

miðöldum hafi í raun verið hærra en fornleifarannsóknir gefa til kynna (Fröjmark, 2012, 

bls. 298).  

Finna má nokkrar frásagnir af sængurkvennadauða í íslenskum miðaldatextum en 

einnig greina textarnir frá ofbeldi gagnvart ófrískum konum og nýbökuðum mæðrum. Í 

eftirfarandi kafla verður sjónum beint að þeim áföllum sem þungaðar konur og 

sængurkonur gátu orðið fyrir. Í fyrri undirkaflanum verða skoðuð tilvik þar sem konur 

deyja í fæðingu. Umfjöllunarefni síðari undirkaflans er hins vegar andlegt og líkamlegt 

ofbeldi gagnvart þunguðum konum og sængurkonum. 

4.1 Sængurkvennadauði 

Í flestum þeim fæðingarlýsingum sem hér hafa verið skoðaðar heldur móðirin lífi. Slíkt 

var þó ekki nærri alltaf raunin líkt og sjá má á frásögninni af dauða Kristínar í Böglunga 

sögu hér að framan. Fleiri sögur greina frá sængurkvennadauða, til dæmis deyja konur af 

barnsburði hvort tveggja í Víglundar sögu (1959, bls. 70) og í Broti af Þórðar sögu hreðu 

(1959, bls. 235). Þar er þó hlaupið hratt yfir sögu og rétt minnst á þá staðreynd að konurnar 

hafi látist. Í báðum tilvikum bjargast börnin og alast upp hjá fjölskyldum sínum. Öllu 

fyllri frásögn af sængurkvennadauða má hins vegar sjá í Harðar sögu. Þar fær Signý 

Valbrandsdóttir leyfi hjá Grímkatli bónda sínum að heimsækja Torfa bróður sinn, en 

hjónaband Signýjar og Grímkels er æði stirt: 

Ok litlu síðar fekk Signý sótt þá, er hon skyldi léttari verða, ok horfði þar mjök þungliga um 

sóttarfar hennar. Torfi talaði við hana, kvað sér illa hug sagt hafa um hennar gjaforð; lét sér 

ok mjök hugstætt til Grímkels alla stund verit hafa. Hon kvað eigi ólíkligt, at til mikils drægi 

um. Hon fæddi meybarn, bæði mikit og jóðligt. Torfi vildi eigi láta vatni ausa barnit, fyrr en 

reiddist um líf Signýjar. Hon andaðist þar þegar á sænginni. Þá gerði Torfi sik svá reiðan, at 
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hann vildi láta barnit út bera. Hann bað Sigurð, fóstra sinn, taka við barninu ok fara með þat 

til Reykjadalsár og tortíma því þar. Sigurðr kvað þetta allilla gert vera, en nennti þó eigi að 

synja Torfa þessa. (Harðar saga, 1991, bls. 20) 

Í stað þess að kasta barninu í ána skilur Sigurður það eftir við Signýjarstaði þar sem 

Grímur, uppkominn sonur Signýjar, bjó. Grímur tekur við barninu, eys það vatni og nefnir 

Þorbjörgu. Er Torfi fréttir þetta tekur hann barnið aftur til sín. Hann getur ekki hugsað sér 

að bera barnið út aftur enda segir sagan að það teljist morð að drepa börn eftir að þau eru 

vatni ausin. Í staðinn gefur Torfi göngufólki Þorbjörgu sem fer með hana til Grímkels. 

Grímkell vill hins vegar ekki taka við dóttur sinni og endar Þorbjörg að lokum hjá Grími 

hinum litla, fóstra Signýjar (Harðar saga, 1991, bls. 20–25).  

 Líkt og áður hefur verið nefnt sýnir ofangreind frásögn að karlkyns ástvinir hinnar 

fæðandi konu gátu verið hjá henni. Einnig sýnir hún að þrátt fyrir að fæðingin gangi illa 

þá hefur Signý næga meðvitund til að ræða við Torfa um eiginmann sinn. Auk þess er 

greinilegt að Signý hefur verið á lífi eftir að barnið fæðist og að Torfi telur ekki óhugsandi 

að hún nái sér. Það er þó óskhyggjan ein og deyr Signý skömmu eftir fæðinguna. 

Viðbrögð Torfa bera þess merki að mikill kærleikur hafi verið á milli systkinanna. Einnig 

má áætla að hann telji barnið að einhverju leyti ábyrgt fyrir dauða systur sinnar þar sem 

hann ákveður í reiði sinni að bera það út. Faðerni barnsins á að öllum líkindum einnig 

þátt í ákvörðun hans en greinilegt er af orðaskiptum systkinanna að Torfa finnst lítið til 

Grímkels koma.  

 Grímkell kennir hins vegar Torfa um lát eiginkonu sinnar og sakar hann Torfa 

bókstaflega um að drepa Signýju. Einnig atyrðir hann Torfa fyrir að hafa látið 

húsgangsfólk fóstra Þorbjörgu. Þar sem Grímkell álítur að hann sé smánaður ef hann tekur 

við barni af göngufólki getur hann ekki hugsað sér að taka dóttur sína til sín. Í stað þess 

ákveður hann að stefna Torfa fyrir banatilræði við Þorbjörgu og einnig krefst hann 

heimanfylgju Signýjar (Harðar saga, 1991, bls. 23–26). Dauði Signýjar og útburður 

barns hennar virðist því vera kornið sem fyllir mælinn í samskiptum Grímkels og Torfa. 

Freistandi er að áætla að einmitt vegna þessa sé sængurkvennadauðanum betur lýst í 

Harðar sögu en til dæmis í Víglundar sögu og Þórðar sögu hreðu. Raunir Signýjar og 

Þorbjargar eru ekki aðalatriði frásagnarinnar, heldur þau áhrif sem þær hafa á karlmennina 

í kringum mæðgurnar og samlyndi þeirra.  

 Annað athyglisvert dæmi um sængurkvennadauða má finna í Völsunga sögu. Reri 

konungi og konu hans verður ekki barna auðið. Biðja þau því til goðanna og sendir Frigg 

þjónustukonu sína með epli handa konungi að éta. Í kjölfarið verður drottning ófrísk: 



 

 38 

 

 

Þat er nu at segia, at drottningh finnr þat bratt, at hun mundi vera med barne, ok ferr þessu 

fram langar stundir, at hun ma eigi ala barnet. […] Nu ferr enu sama fram um vanheilsu 

drottningar, at hun fer eigi alit barnit, ok þessu fer fram vɪ vetr, at hun hefir þessꜳ sott. Nu 

finnr hun þat, at hun mun eigi lengi lifa, ok bad nu, at hana skyllde se̜ra til barnsins, ok sva 

var giort, sem hun bad. Þat var sveinbarn, ok sa sveinn var mikill vexti, þa er hann kom til, 

sem vón var at. Sva er sagt, at sea sveinn kysti modur sina, adr hun de̜i. Þessum er nu nafn 

gefit, ok er kalladr Vaulsungr. (Vo̜lsunga saga ok Ragnars saga loðbrókar, 1906–1908, bls. 

4–5) 

Meðgöngutími drottningar er ótrúlega langur en séu fyrstu kaflar Völsunga sögu 

ekki hugarburður höfundar sögunnar á 13. öld heldur byggðir á eldra sagnaefni er 

möguleiki að meðgöngulengdin hafi skolast til í munnlegri geymd og sex auka vikur orðið 

að sex árum (Anna Sigurðardóttir, 1984, bls. 140). Í fornaldarsögum má þó oft einnig 

finna ævintýralegar frásagnir og ýkjur og meðgöngutími drottningar því eðlilegur í því 

samhengi. Jafnframt er vert að athuga að í sögunni er sagt að drottning „hafi sótt“ í sex ár 

og má því túlka frásögnina með þeim hætti að fæðingin hafi varað svo lengi en ekki sjálf 

meðgangan. Auðvelt er að gera sér í hugarlund að fyrir hina fæðandi konu gat langdregin 

og sársaukafull fæðing virst vara mun lengur en hún gerði í rauntíma. Sex ár eru því ef til 

vill ekki svo fjarstæð tímalengd. Framgangur fæðingarinnar er að minnsta kosti afar 

hægur og er mikið dregið af drottningu. Er svo komið að hún vill frekar deyja en að pínast 

áfram, sérstaklega ef dauði hennar felur í sér að hægt sé að bjarga ófædda barninu sem 

búið er að bíða svo lengi eftir.  

Að ósk drottningar er gerður keisaraskurður og barninu bjargað. Sýnir frásögnin því 

að þegar á 13. öld hafa Íslendingar haft hugmyndir um að hægt væri að skera fæðandi 

konur upp til að bjarga ófæddum börnum þeirra. Keisaraskurður hefur reyndar verið 

framkvæmdur í árhundruð en elsta heimildin sem talin er vísa til aðgerðarinnar er tafla 

frá Mesópótamíu sem er tímasett til annars árþúsunds fyrir Krist. Elsta heimild sem vitað 

er með vissu að fjalli um keisaraskurð eru hins vegar rómversk lög frá því um 715 fyrir 

Krist. Þar segir að ólöglegt sé að grafa ófríska konu áður en barnið hafi verið skorið burt. 

Einnig má finna heimildir um keisaraskurð frá fyrstu öldunum fyrir eða eftir Krist hjá 

Indverjum og gyðingum. Hins vegar minnast grískar og býsanskar heimildir ekki á 

aðgerðina og ekki er minnst á keisaraskurð í evrópskum fræðiritum fyrr en á 14. öld 

(Blumenfeld-Kosinski, 1990, bls. 21–24).  

Líkt og sjá má af rómversku lagasetningunni var keisaraskurður framkvæmdur á 

látnum konum og tilgangur hans því eingöngu að bjarga hinu ófædda barni. Ólíklegt er 

að keisaraskurður á lifandi konum hafi tíðkast á Íslandi þegar á 13. öld þar sem það er 

ekki fyrr en á 15. og 16. öld sem finna má hugmyndir um slíkt í lærðum ritum í Evrópu. 
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Sýkingar hafa jafnframt gert það að verkum að þrátt fyrir að konan væri lifandi meðan á 

aðgerðinni stóð þá hefur hún varla lifað eftirköst hennar af (Blumenfeld-Kosinski, 1990, 

bls. 36–46). Þó má vera að í einhverjum tilfellum hafi íslenskar konur sem létust við 

barnsburð verið skornar upp og barnið fjarlægt. Skipun Árna Þorlákssonar í Kristnirétti 

hans frá 1275 að „ef kona er með barni dauð þá skal hana svá grafa í kirkjugarði sem aðra 

menn og eigi skera né frá taka“ (Árni Þorláksson, 2005, bls. 157) bendir óneitanlega til 

þess. Fyrsti keisaraskurðurinn sem vitað er með vissu að gerður var á lifandi konu á 

Íslandi var hins vegar ekki framkvæmdur fyrr en árið 1865 og lifði móðirin hann ekki af 

(Halldór Halldórsson, 1958, bls. 94). 

Andstætt Árna Þorlákssyni studdi hin kristna kirkja á miðöldum framkvæmd 

keisaraskurðar á konum sem látist höfðu af barnsförum. Á kirkjuþingi í Tríer árið 1310 

var til að mynda samþykkt að skera ætti konur sem létust í fæðingu samstundis upp og 

skíra barnið ef lífsmark sæist með því. Væri barnið dáið ætti hins vegar að grafa það utan 

kirkjugarðs. Ef talið var að barnið væri þegar dáið er konan lést átti hins vegar ekki að 

skera heldur grafa konuna með ófæddu barni sínu í kirkjugarði. Erfitt gat því verið fyrir 

þá sem framkvæmdu aðgerðina að ákvarða hvort skera ætti eður ei. Röng ákvörðun gat 

gert það að verkum að barn var grafið utan kirkjugarðs og sál þess þar með glötuð. Hið 

jarðneska líf barnsins var sem sagt ekki einungis að veði heldur hið eilífa líf einnig 

(Blumenfeld-Kosinski, 1990, bls. 26). 

Keisaraskurðurinn í Völsunga sögu er í ósamræmi við aðrar heimildir að því leyti 

að hann er framkvæmdur á lifandi konu. Einnig virðist sú hugsun sem býr að baki honum 

stinga í stúf við þær frásagnir sem hér hafa verið skoðaðar. Í þeim hefur áherslan almennt 

verið á lífi móðurinnar frekar en lífi hins ófædda barns. Sést þetta einkar vel í þeim 

jarteinum sem skoðaðar hafa verið. Þar er heilsa móðurinnar í fyrirrúmi en líf barnsins 

aukaatriði, mestu máli skiptir að barnið sé skírt áður en það deyr svo það fari til himna. 

Slík viðhorf má jafnframt sjá í erlendum heimildum. Í enskum miðaldaþýðingum á 

Trotula er til að mynda tekið fram að frekar eigi að deyða hið ófædda barn en hætta á að 

bæði móðir og barn láti lífið (Blumenfeld-Kosinski, 1990, bls. 27). Til eru helgisiðir, 

galdrar og uppskriftir af jurtameðulum til að leysa fóstur frá konum í barnsnauð og ef 

slíkt dugði ekki til var fóstrið hlutað niður. Ljósmæðrum var hins vegar óheimilt að 

framkvæma keisaraskurð á lifandi konum til að bjarga ófæddum börnum þeirra (Stoertz, 

1996, bls. 108).  

Vert er þó að muna að í tilfelli Völsunga sögu er ekki um venjulegt barn að ræða 

heldur einstaklinginn sem ein frægasta ætt fornaldarsagna er nefnd eftir. Sögunnar vegna 



 

 40 

 

 

er því mikilvægara að Völsungur haldi lífi en móðir hans sem hefur nú þegar gegnt sínu 

hlutverki. Að sama skapi er ekki undarlegt að ættfaðir Völsunga komi í heiminn með 

öðrum hætti en hinn venjulegi maður en í miðaldafrásögnum af fæðingum hetja virðist 

sem óvenjulegar aðstæður við barnsburð sem og erfið og langdregin fæðing segi oft til 

um mikilleika hins ófædda barns (Kreutzer, 1987, bls. 122). Höfundur Völsunga sögu 

notfærir sér því hugmyndir um keisaraskurð til að gera fæðingu hetjunnar Völsungs 

öðruvísi en fæðingu meðalmannsins. Líkt og í Harðar sögu er aðaltilgangur sögunnar 

ekki að greina frá þeim sorglegu örlögum sem margar miðaldakonur fengu úthlutað. 

Frásögnin snýst fyrst og fremst um karlana (í þessu tilviki hinn ófædda son) sem að hinni 

látnu konu standa. 

4.2 Ofbeldi og áföll 

Ófrískar konur og sængurkonur á Íslandi á miðöldum áttu þó ekki einungis á hættu að 

deyja af barnsförum eða vegna eftirkasta fæðingarinnar. Íslenskar miðaldakonur lifðu í 

hörðum heimi og ástand þeirra á meðgöngu eða eftir fæðingu hlífði þeim ekki við 

líkamlegu eða andlegu ofbeldi. Þjóðveldisöld Íslands einkenndist til að mynda af miklum 

átökum meðal höfðingja og líkt og á öðrum átakasvæðum smitaðist ofbeldið oft yfir á 

saklausa borgara. Sauðafellsför Sturlunga sögu er gott dæmi um hvernig átök höfðingja 

hafa í för með sér ofbeldi gagnvart nýbakaðri móður og heimamönnum hennar: 

Að Sauðafelli voru þá híbýli góð, skáli tjaldaður allur og skipaður skjöldum utan á tjöldin en 

brynjur voru fyrir framan rekkjur. Solveig húsfreyja hafði fætt barn skömmu áður og var hún 

þá risin af hvílunni og lá í stofu og Þuríður dóttir hennar og Valgerður móðir hennar og margt 

annarra manna.  

Nú gera Vatnsfirðingar atgöngu til bæjarins neðan með Grafargerði. Var það þá ætlan þeirra 

að veita atgöngu hvort er Sturla væri fyrir fámennari eða fjölmennari og sækja með vopnum 

bæinn ef kostur væri eða með eldi. Svo var flokkur sá ákafur að hver eggjaði annan. Engi var 

til latanna. Og er þeir komu heim á hlaðið varð gnýr mikill af för þeirra. […]  

Nú gengu þeir í skálann með höggum og blóti og hjuggu þá allt það er fyrir varð og ruddu 

hvorum tveggja megin lokrekkju og urðu engir menn til varnar með vopnum. […]  

Þeir er úti voru tendruðu log í eldhúsi og voru þau borin í skálann. En Koll-Bárður hafði 

haft eld frá Hömrum og kom það ljós fyrst í skálann er hann kveikti. Þar var aumlegt að heyra 

til kvenna og sárra manna. […]  

Þær Solveig húsfreyja og Valgerður móðir hennar vöknuðu í stofunni og ræddu um hvort 

út mundi að heyra veðurgnýr eða mundi ófriður að kominn. Þær sendu fram þann mann er 

hét Þormóður valskur. Og þegar er hann kemur fram í stéttirnar er höggvið í fang honum og 

var hann særður til ólífis. En er hann kom eigi aftur þá sendi Valgerður fram konu og sagði 

hún að ófriðurinn var.  

Og er þeir bræður Þórður þóttust vita að Sturla var eigi í skálanum gengu þeir í stofu með 

logbröndum og rannsökuðu bæði klefana og stofuna. Þeir gengu að hvílu Solveigar með 

brugðnum og blóðgum vopnum og hristu að henni og sögðu að þar voru þau vopnin er þeir 

höfðu litað lokkinn á honum Dala-Frey með. En af öllu saman, skapraun hennar og sjúkleika, 

þá brá henni nokkuð við slík orð. […]  
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En er þeir höfðu leitað í stofunni svo þeir vissu að Sturla var eigi þar þá leita þeir um allan 

bæinn. Birtist þá hvað unnið var í skálanum. Voru þar margir menn sárir en sumir hraktir. 

[…] Voru upp höggnar hirslur og rænt því er í var. […]  

Þeir brutu og upp gripakistu Solveigar […] Gekk Þórður þá í stofu.  

Hann tók til orða: „Þeir tveir hlutir hafa orðið annan veg en eg ætlaði er eg fann eigi Sturlu 

en sá annar er þú ert eftir Solveig, og eigi mundi það vera ef mætti með þig komast.“  

Gengur Þórður þá út og voru engar vináttukveðjur að skilnaði. Fóru þeir þá leið sína. 

(Sturlunga saga, 1988, bls. 311–313) 

Verk Vatnsfirðinga er mikið níðingsverk. Þeir særa, brenna og drepa saklaust fólk, 

ræna og rupla og hafa í hótunum við húsfreyjuna á bænum. Frásögnin verður enn 

napurlegri ef tekið er með í reikninginn að Solveig húsfreyja liggur í stofu með nýfætt 

barn sitt þegar Vatnsfirðingar koma og ota að henni vopnum sem eru lituð blóði 

heimamanna hennar. Solveigu verður greinilega mikið um og reynir sögumaður að afsaka 

viðbrögð hennar með því að vísa til þess að hún sé ekki búin að jafna sig eftir 

barnsburðinn. 

Sjúkleiki hennar virðist þó bjarga henni frá verri örlögum: Ef hún hefði verið 

heilsuhraustari hefði Þórður numið hana á brott með sér og hugsanlega brotið á henni með 

grófari hætti en hann gerir á Sauðafelli. Óljóst er af textanum hvort að Þórður hafi ekki 

talið Solveigu nógu líkamlega hrausta til að ríða með sér eða hvort hann vilji virða 

sængurlegurétt hennar. Ef til vill finnst honum einnig fulllangt gengið að nema móður 

brott frá nýfæddu barni. Hann lætur sér að minnsta kosti nægja að segja Solveigu frá 

vonbrigðum sínum en þrátt fyrir að honum hafi ekki tekist ætlunarverk sitt felst einnig 

ákveðin ógn í orðum hans.  

Eftir brottför Vatnsfirðinga senda þær mæðgur orð til bandamanna Sturlu. Solveig 

eggjar til eftirreiðar en fær ekki vilja sínum framgengt (Sturlunga saga, 1988, bls. 313–

314). Hún gleymir þó ekki því ofbeldi sem hún hefur orðið fyrir og þegar Sturla tilkynnir 

henni víg Þórðar og bræðra hans þremur árum seinna „kvað Solveig Vatnsfirðinga þá vita 

mundu hverja grimmd þeir höfðu sýnt þar í heimsókninni“ (Sturlunga saga, 1988, bls. 

344). Vatnsfirðingar fá því makleg málagjöld að mati Solveigar en óvíst er hversu mikið 

hefndin hefur náð að græða sárin sem aðför þeirra veitti henni og heimafólki hennar. 

Sauðafellsför sýnir þann harða veruleika sem Íslendingar bjuggu við á 

Sturlungaöld. Saklaust fólk átti það á hættu að vera vakið upp um miðja nótt við eld og 

ófrið vegna deilna höfðingja og lét það oft líf og limi í átökunum. Vissulega er Solveig 

ekki beitt líkamlegu ofbeldi af árásarmönnum en hún þarf að horfa upp á eyðileggingu 

heimilis síns, rán eigna sinna og slátrun heimafólks síns. Auk þess þarf hún að hlusta 

varnarlaus á hótanir og ógnir árásarmanna. Þetta andlega ofbeldi tekur mikið á hana, enda 



 

 42 

 

 

er ráðist inn á svæði sem hún telur öruggt þegar hún er í viðkvæmu ástandi hvort tveggja 

líkamlega og andlega eftir barnsburð.  

Ofbeldið sem Solveig verður fyrir þegar hún liggur á sæng er því miður ekki 

einsdæmi í íslenskum miðaldabókmenntum. Í tveimur Íslendingasögum er einnig minnst 

á ofbeldi gagnvart ófrískum konum eða konum með barn á brjósti. Deila þær konur ekki 

því láni Solveigar að komast líkamlega óskaddaðar frá ofbeldismönnum sínum. Í Grettis 

sögu (1936, bls. 226–227) gengur Þorbjörn öngull af óléttri stjúpmóður sinni dauðri og í 

Flóamanna sögu (1991, bls. 288) er Þórey Þorvarðsdóttir drepin þegar hún liggur í rekkju. 

Þegar komið er að henni er öll rekkjan í blóði og sonur hennar sýgur móður sína dauða.  

Ofbeldi gagnvart sængurkonum birtist þó einnig í því ofbeldi sem nýfædd börn 

þeirra gátu orðið fyrir. Líkt og sagt var hér að framan tíðkaðist í heiðni að feður 

samþykktu börn sín inn í fjölskylduna. Ef að þeir einhverra hluta vegna ákváðu að gefa 

ekki samþykki sitt var barnið borið út (Jochens, 1995, bls. 85). Útburður barna hætti þó 

ekki með tilkomu kristni, en samkvæmt Ara Þorgilssyni (1968, bls. 17) máttu Íslendingar 

fyrst um sinn halda áfram að borða hrossakjöt, blóta á laun og bera út börn þrátt fyrir að 

kristni væri komið á í landinu. Seinna var fest í lög að skíra ætti öll fædd börn hvernig 

sem þau væru sköpuð (Grágás, 1992, bls. 1). Skírn barna hindraði þó ekki endilega útburð 

þeirra. Í norskum lögum frá 12. öld er til dæmis tekið fram að ef barn fæddist alvarlega 

vanskapað ætti að skíra það en síðan mátti láta það deyja. Fram á seinni hluta 12. aldar 

var því löglegt í Noregi (og líklega einnig á Íslandi) að bera alvarlega vansköpuð börn út 

(Lawing, bls. 138–142).  

Væru óskírð börn borin út gátu ill öfl hins vegar tekið sér bólfestu í líkama þeirra. 

Slíkt má sjá í Selkollu þætti en hann er varðveittur í sögum af Guðmundi góða Arasyni. 

Karl og kona sem eiga að færa nýfætt barn til skírnar láta undan kynferðislegum 

löngunum sínum á leið til kirkju. Þau bregða sér því frá og skilja barnið eftir undir steini. 

„[O]k er þau koma aptr, sýnist þeim barnit blátt, dautt ok ferligt; hér hugsa þau við skiljast, 

ok ganga frá harla skamt, áðr þau heyra grát, ok sem þau aptr víkja, sýnist þeim barnit 

lifa, ok nú svá hræðiligt, at hvárki þora þau snerta né nær koma, snúa heimleiðis ok segja 

þetta undr“ (Arngrímur Brandsson, 1878, bls. 78). Barnið verður síðan að lostafullri 

óvætti í líki konu með selshöfuð. Leggst Selkolla á sveitina uns Guðmundur biskup 

kveður hana niður. Lostinn sem leiddi til dauða barnsins birtist því margfaldur í óvættinni 

djöfullegu. Að sama skapi er Selkollu þáttur hrollvekja, sprottin úr samviskubiti 

samfélagsins vegna vanrækslunnar sem leiddi til dauða saklauss barns. Í stað þess að axla 
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ábyrgð umbreytir samfélagið barninu í skelfilega óvætti sem hægt er að hræðast og hata 

(Ármann Jakobsson, 2012, bls. 15–17). 

Fjölmargar ástæður gátu legið að baki útburði barna. Fátækt og lág félagsleg staða 

foreldra var algeng orsök barnaútburðar og áttu börn ambátta, beiningakvenna og fátækra 

vinnukvenna einkum á hættu að vera borin út. Börn sem fæddust í lausaleik og sérstaklega 

börn sem enginn gekkst við voru einnig í mikilli hættu (Mundal, 2005, bls. 19–22). 

Skömm gat jafnframt leitt til útburðar barna, til að mynda ef börn voru afurðir 

framhjáhalds, sifjaspells eða kynferðissambands milli þjóna kirkjunnar. Skilgetin börn 

gátu þó einnig verið borin út, til dæmis vegna kyns barnsins eða til að halda fjölda erfingja 

í skefjum. Vansköpuð eða vanheil börn sem og börn sem óttast var að væru umskiptingar 

voru oft borin út. Auk þess gátu samfélagslegar ástæður líkt og offjölgun íbúa, 

hungursneyð og stríð stuðlað að auknum útburði barna (Boswell, 1990, bls. 256, 259, 337, 

341, 380, 419, 428). Engar sérstakar ástæður þurftu þó að liggja að baki útburði, nóg var 

að foreldrarnir vildu ekki barnið (Lawing, bls. 136–137). Vegna aukinnar velmegunnar á 

meginlandi Evrópu og í Englandi dró úr barnaútburði á 11. og 12. öld en jókst hann aftur 

á þeirri þrettándu. Velmegunin náði þó ekki til Norðurlanda og barnaútburður var því 

algengari þar en í öðrum hlutum Evrópu á þessu tímabili (Boswell, 1990, bls. 285, 295, 

397). 

Því hefur verið haldið fram að börn hafi ekki verið borin út til að deyja heldur til 

að gera öðrum kleift að ala þau upp. Börn sem voru borin út lifðu í mörgum tilvikum af 

útburðinn og voru fóstruð af efnuðu fólki sem gat ekki átt börn eða alin upp sem þjónar. 

Einnig var hægt að gefa kirkjum og klaustrum börnin. Foreldrar gátu því borið út börn 

sín í þeirri von að barnanna biði betra líf en þeir gátu boðið þeim (Boswell, 1990, bls. 

225, 251, 399, 432). Ólíklegt er þó að börn sem borin voru út á Norðurlöndunum hafi 

lifað það af. Byggð var strjál og þéttbýliskjarnar þar sem hægt var að skilja börn eftir í 

þeirri von að þau fyndust voru ekki til staðar. Klaustur og kirkjur voru einnig af skornum 

skammti og því ekki á allra færi að gefa börn til þeirra (Lawing, bls. 135). Hið kalda 

veðurfar hefur einnig gert það að verkum að börn dóu fljótlega eftir að þau voru borin út 

(Clover, 1988, bls. 156). Á Norðurlöndunum hefur útburður því nærri 

undantekningarlaust jafngilt dauða.10  

                                                 
10 Else Mundal (1987, bls. 44–54) hefur varpað fram þeirri kenningu að börnin hafi jafnvel ekki einungis 

verið skilin eftir utandyra heldur beinlínis drepin.  
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Þegar hefur verið minnst á útburð barns í Helgisögu Ólafs Haraldssonar og 

Harðar sögu en einnig er áhugaverð frásögn af útburði í Finnboga sögu: 

[E]itthvert sinn reið Ásbjörn til þings með menn sína. Þá mælti hann til Þorgerðar: „Nú ætla 

ek til þings ríða eptir vanda, en ek veit, at þú ert með barni ok mjök framat. Nú hvárt sem þat 

er, þá skal eigi upp ala, heldr skal bera út þetta barn.“ Hon sagði, at hann mundi þat eigi gera, 

– „svá vitr og ríkr sem þú ert, því at þetta væri it óheyriligsta bragð, þó at fátækr maðr gerði, 

en nú allra helzt, er yðr skortir ekki góz." Ásbjörn segir: „Þat var mér þá í hug, er þú fekkt í 

hendr Skíða austmanni Þórnýju, dóttur okkra, utan mína vitand, at ek skyldi eigi fleiri börn 

upp ala til þess, at þú gæfir í brott fyrir utan minn vilja. Ok ef þú gerir eigi eptir því sem ek 

segi, muntu missmíði á sjá ok allir þeir, er af mínu boði bregða eða eigi sem ek vil vera láta.“ 

Síðan reið hann til þings.  

Litlu síðar fæðir Þorgerðr sveinbarn. Þa var mikit og þrifligt og fagrt mjök. Allir 

lofuðu þat, þeir er sá, bæði konur ok karlar. Nú þótt Þorgerði þætti barnit fagrt ok ynni mikit, 

þá vildi hon þó láta út bera, því at hon vissi lyndi Ásbjarnar, bónda síns, at eigi mundi vel 

duga, utan hann réði. Síðan fekk hon menn til at bera út barnit ok búa um sem vandi var á. 

(Finnboga saga, 1959, bls. 254–255) 

Ásbjörn ákveður að láta bera út ófætt barn sitt, þvert á vilja eiginkonu sinnar. Þegar hún 

tjáir honum hug sinn kennir hann henni um ákvarðanatöku sína og hótar henni öllu illu 

hlýði hún ekki skipunum hans. Þorbjörg vill greinilega halda barninu og verður sú þrá 

hennar einungis sterkari eftir að barnið er fætt. Tekur sögumaður fram að hún ann hinum 

nýfædda syni sínum mikið og líkt og aðrar mæður dásamar hún fegurð hans. Þorbjörg 

þorir hins vegar ekki að fara gegn skipunum eiginmanns síns og neyðist hún því til að láta 

barn sitt frá sér skömmu eftir fæðinguna.11  

Erfitt er að gera sér í hugarlund áfallið sem konur í stöðu Þorbjargar hafa orðið 

fyrir við útburð barna sinna. Þær hafa að öllum líkindum tengst börnum sínum með 

einhverjum hætti meðan þau voru enn í móðurkviði: þær hafa fundið fyrir hreyfingum 

þeirra innra með sér og ef til vill talað til þeirra og ímyndað sér þá framtíð sem í vændum 

var. Þær hafa svo þurft að koma börnunum í heiminn, með tilheyrandi verkjum, kvíða og 

hættu. Líkt og Jochens (1995, bls. 85) hefur bent á þá hefur sá siður að fjarlægja barnið 

frá móður sinni skömmu eftir fæðingu til að faðirinn gæti ákveðið örlög þess valdið 

móðurinni sálrænu áfalli þar sem hún vissi ekki hvort hún fengi barnið yfirhöfuð aftur í 

hendurnar. Útburði barna fylgdu einnig líkamleg óþægindi fyrir móðurina. Hún fékk ekki 

þá hvíld sem fylgdi sængurlegunni heldur neyddist til að taka aftur upp fyrri störf þrátt 

fyrir að vera með mjólkurþrútin brjóst, verki í líkamanum og blæðingar frá leginu 

(Jochens, 1995, bls. 85). Í útburði barna fólst því ekki einungis ofbeldi gagnvart barninu 

sjálfu heldur móður þess einnig.  

                                                 
11 Svipaða frásögn má finna í Gunnlaugs sögu ormstungu (1938, bls. 55–56). Þar óhlýðnast konan hins 

vegar skipunum eiginmanns síns og kemur barninu undan. 
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5 Niðurstöður 

Íslenskar miðaldaheimildir eru ansi hljóðar um þann raunveruleika sem konur á 

miðöldum bjuggu við. Meðganga og fæðing, sem eru óneitanlega hluti af lífi meirihluta 

kvenna, voru ekki áhugaverð umfjöllunarefni að mati þeirra karla sem á pennunum héldu. 

Meira var lagt upp úr að greina frá átökum, vígum og dauða karla og kvenna en hvernig 

þau komust í heiminn. Þetta afskiptaleysi má jafnframt sjá hjá síðari tíma fræðimönnum 

sem fást við íslenskar miðaldabókmenntir. Fáir hafa gert fæðingar að umfjöllunarefni sínu 

og eru flestar þær greinar og þeir bókarkaflar sem um málið fjalla komnir til ára sinna.  

Ef vel er að gáð má þó finna fæðingarlýsingar í hinum ýmsu miðaldatextum. 

Oftast eru lýsingarnar æði stuttorðar og skín í gegn að það hafi verið talinn óþarfi að eyða 

orðum í að lýsa fæðingum sem gengu eðlilega fyrir sig. Erfiðum fæðingum er hins vegar 

stundum lýst með nánari hætti. Í eddukvæðum er sagt frá göldrum og rúnum til aðstoðar 

konum í barnsnauð og í jarteinum dýrlinga má sjá frásagnir yfirnáttúrulegri 

fæðingaraðstoð. Í Íslendingasögum, fornaldarsögum Norðurlanda, konungasögum og 

samtíðarsögum má einnig með nánum lestri finna lýsingar af erfiðum fæðingum þar sem 

móðir og/eða barn létu jafnvel lífið og frásagnir af ofbeldi í garð sængurkvenna. Þrátt 

fyrir að frásagnirnar lýsi erfiðum fæðingum má lesa úr þeim sannindi um fæðingar á 

miðöldum almennt. Auk þess að ná yfir mismunandi gerðir bókmenntatexta spanna 

heimildirnar sem hér voru til umfjöllunar nokkrar aldir. Elst eru eddukvæði sem eiga 

rætur í heiðni en yngstu heimildirnar eru ritaðar á 14. öld. Gefa þær því nokkuð góða 

heildarmynd um fæðingar á norrænu svæði á miðöldum. 

Niðurstöðum ritgerðarinnar má skipta gróflega í þrennt. Í fyrsta lagi voru 

athugaðar fæðingarlýsingar þar sem kallað er á æðri máttarvöld til aðstoðar, hvort tveggja 

heiðin og kristin, og þær bornar saman við heimildir frá Englandi og meginlandi Evrópu. 

Í eddukvæðum má finna frásagnir af göldrum sem notaðar voru til hjálpar konum í 

barnsnauð. Virðist notkun þeirra hafa verið með tvennum hætti, annars vegar voru galdrar 

sungnir yfir konunum og ef til vill æðri máttarvöld, til dæmis nornir eða gyðjur, ákölluð 

til hjálpar hinni fæðandi konu. Hins vegar voru ristar rúnir í lófa konunnar eða 

aðstoðarmanns hennar og hugsanlega voru hlutir ristir rúnum spenntir um limi kvenna í 

barnsnauð. Vel má vera að þetta tvennt hafi einnig farið saman og galdrar hafi verið 

galaðir yfir fæðandi konum á sama tíma og rúnir voru ristar á þær. Því til stuðnings má 

nefna að þrátt fyrir að einungis sé minnst á galdrasöngva Oddrúnar er nafn hennar 

óneitanlega nátengt rúnum.  
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Fæðingarbelti eru annað dæmi um galdragripi sem eiga upphaf sitt í heiðni. Líkt 

og rúnirnar voru þau spennt um hina fæðandi konu til að flýta fæðingunni. Í íslenskum 

heimildum er máttur þeirra fólginn í þeim manni sem beltið var spennt um áður en hann 

gat verið heiðinn kóngur eða kristinn biskup. Í báðum tilvikum sem hér voru skoðuð voru 

fyrri beltisberar dánir og beltin því einnig nátengd dauðanum. Ef til vill má rekja hluta af 

virkni þeirra til þessara nánu tengsla við dauðann enda fæðingar sá tími í lífi kvenna þar 

sem þær komust ef til vill einna næst handanheiminum.  

Í jarteinum íslenskra dýrlinga má einnig finna dæmi um yfirnáttúrulega hjálp við 

fæðingar. Eiga frásagnirnar það sameiginlegt að einkum er lögð áhersla á að bjarga lífi 

móðurinnar. Jarðneskt líf barnsins sem hún gengur með er hins vegar aukaatriði, mestu 

máli skipti að það næðist að skíra barnið í tíma og þar með bjarga eilífu lífi þess. Í sumum 

þessara jarteina skín í gegn að það sé hagur allra að barnið fari beina leið til himnaríkis 

og framkvæma dýrlingarnir jafnvel einhvers konar þungunarrof. Þessar frásagnir eiga 

sameiginlegt að fjalla um óléttu fátækra ógiftra kvenna og því skiljanlegt að barninu sé 

betur borgið hjá himnaherranum en sem sveitarómaga.  

Ásamt því að vera heimildir um yfirnáttúrulega fæðingarhjálp má lesa úr 

eddukvæðunum og jarteinunum ýmis smáatriði í tengslum við framgang fæðinga. 

Orðfæri Oddrúnargráts sýnir til dæmis að oft var litið á meðgöngu og fæðingar með 

neikvæðum augum en slíkt má einnig sjá ef skoðuð eru þau orð sem höfð voru um 

meðgöngu og fæðingar á miðöldum. Auk þess sýna heimildirnar að mismunandi 

fæðingarstellingar tíðkuðust og að karlmenn gátu aðstoðað við fæðingar, að minnsta kosti 

í neyð.  

Galdrar og áheit til dýrlinga til bjargar hinni fæðandi konu tíðkuðust einnig í 

Evrópu en ólíkt til dæmis læknisþjónustu gat fólk af öllum stigum þjóðfélagsins nýtt sér 

galdra. Voru galdrar notaðir við hinum ýmsu vandamálum, allt frá því að finna týnda 

muni til verndar gegn yfirnáttúrulegum öflum. Galdrar voru því ekki einungis athafnir 

sem tengdust hinu yfirnáttúrulega heldur einnig eðlilegur hluti af hversdagslífi 

miðaldamanna. Hægt er að skipta göldrum niður í töfraþulur, aðgerðir sem þurfti að 

framkvæma eða verndargripi. Skilin þarna á milli voru þó oft æði óljós og einnig voru 

skilin milli galdra, bæna og lækninga ekki skýr. Fæðingarbelti eru gott dæmi um tengsl 

milli galdra og bæna. Líkt og notkun gimsteina og náttúrusteina eiga þau upphaf sitt í 

heiðni en voru mjög algeng í Evrópu á miðöldum. Stundum voru beltin einfaldlega 

bókrollur sem á voru skrifaðir verndartextar, til dæmis galdrar og bænir helgaðir Maríu 
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mey eða Margréti frá Antíokku. Peperit galdur er annað dæmi um galdur sem notaður var 

við fæðingar en rúnaáletranir með galdrinum hafa fundist á Norðurlöndunum.  

Áheit til dýrlinga til aðstoðar konum í barnsnauð þekkjast einnig um alla Evrópu. 

Oft var til dæmis heitið á heilagan Pétur frá Veróna en líkt og í áheitum til íslensku 

dýrlinganna virðist áherslan vera á lífi móðurinnar. Jafnframt finnast dæmi þess að 

evrópskir dýrlingar láti ófædd eða nýfædd börn hverfa. Margir kvendýrlingar voru einnig 

verndardýrlingar barnshafandi kvenna en Margrét frá Antíokku var mjög vinsæl á Íslandi 

og í öðrum Evrópulöndum. Upphaf dýrkunar hennar er ekki þekkt en hún á að hafa verið 

uppi á þriðju öld eftir Krist. Hugrekki hennar í pínslum sínum sem og frásögnin af því 

þegar hún særir illan anda og birtist úr kviði dreka hefur að öllum líkindum átt þátt í að 

gera hana að vinsælum verndara barnshafandi kvenna. Auk þessa innihalda íslenskar og 

enskar gerðir sögunnar bæn Margrétar um að ekkert barn fæðist dautt eða lamað í því húsi 

sem geymir sögu hennar. Bækur með Margrétar sögu urðu því að sjálfstæðum 

verndargripum en finna má dæmi um slíka notkun þeirra hvort tveggja á Íslandi sem og 

annars staðar í Evrópu.  

Séu íslenskar og evrópskar heimildir bornar saman sést því að á Íslandi sem og 

annars staðar í Evrópu tíðkaðist að gala galdra yfir fæðandi konum og binda á þær 

verndargripi, til dæmis í formi steina og fæðingarbelta. Heitið var á dýrlinga til hjálpar 

konum í barnsnauð og var líf konunnar í fyrirrúmi. Margrét frá Antíokku var vinsæll 

verndardýrlingur barnshafandi kvenna og var bók hennar notuð sem verndargripur og 

bundin við konur meðan á fæðingunni stóð. Ísland hefur því fylgt öðrum löndum Evrópu 

þegar kom að yfirnáttúrulegri fæðingarhjálp. 

Í öðru lagi var aðstoðarfólk og barnsfaðir hinnar fæðandi konu skoðað. 

Miðaldaheimildir styðja þá túlkun að það hafi einkum verið konur sem aðstoðuðu við 

fæðingar og er þá sagt að konur hafi tekið við hinu nýfædda barni og fært föðurnum. Óvíst 

er hverjar konurnar voru og hvernig þær tengdust sængurkonunni en oft voru þær 

ættingjar, nágrannar eða vinir. Ljósmæður eru ósjaldan taldar hafa stjórnað fæðingum 

kvenna á miðöldum en ólíklegt verður að teljast að sú hafi verið raunin á Íslandi. Færð 

hafa verið rök fyrir því að ljósmæður sem sérstök starfsstétt hafi horfið af sjónarsviði 

Evrópu á sjöttu og sjöundu öld og ekki birst aftur fyrr en á þeirri tólftu. Jafnframt hefur 

starfsemi sérhæfðra ljósmæðra að öllum líkindum takmarkast við þéttbýl svæði og því 

hafa varla verið forsendur á hinu strjálbýla Íslandi til að halda uppi starfsstéttinni. Hins 

vegar hafa verið til margkunnar konur sem eflaust hafa notað þekkingu sína til að hjálpa 

konum í barnsnauð. Leysinginn Myrgjol er gott dæmi um slíka konu.  
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Þrátt fyrir að það hafi einkum verið konur sem aðstoðuðu við fæðingar sýna 

miðaldaheimildir með skýrum hætti að ekki þótti óhugsandi að karlmenn stigju fæti inn í 

fæðingarrýmið. Prestar voru oft kallaðir til ef fæðingar gengu illa og virðist hlutverk 

þeirra ekki eingöngu vera að veita móðurinni síðustu sakramentin og skíra barnið 

skemmri skírn. Hugsanlegt er að þeir hafi einnig aðstoðað við fæðinguna sjálfa, til dæmis 

með því að ákveða hvaða aðgerðum skyldi beita. Í sumum tilfellum virðast prestar 

jafnframt vera viðstaddir fæðinguna frá upphafi og sýnir það að nærvera þeirra 

einskorðaðist ekki við neyðarástand. Auk presta virðast ólærðir menn einnig hafa verið 

viðstaddir fæðingar og aðstoðað ef á þurfti að halda.  

Feður höfðu jafnframt mikinn áhuga á fæðingu barna sinna enda var það í þeirra 

verkahring að taka við hinu nýfædda barni, gefa því nafn og ausa það vatni. Með 

nafngiftinni gáfu feðurnir barninu einnig stað innan ættarinnar og gerðu það að fullgildum 

einstaklingi. Var þessi siður afar mikilvægur í heiðni og jafngilti fæðingunni sjálfri. Þegar 

fæðingin nálgaðist reyndu konur því að vera sem næst barnsfeðrum sínum. Auk þessa 

báru feður fjárhagslega ábyrgð á börnum sínum. Ef að þeir eignuðust barn í lausaleik bar 

þeim til dæmis að borga fyrir uppihald barnsmóðurinnar á meðgöngu og fóstur barnsins. 

Í stað þess að viðurkenna börn sín gátu feðurnir þó einnig ákveðið að láta bera þau út. 

Í miðaldaheimildum má finna frásagnir sem benda til þess að eiginmenn hafi verið 

nálægt eiginkonum sínum í fæðingu. Þeir hétu á dýrlinga til bjargar konu sinni og ófæddu 

barni og líklegt verður að þykja að þeir hafi á einhverjum tímapunkti heimsótt 

fæðingarherbergið, líkt og Torfi gerir þegar systir hans er í barnsnauð. Einhverjir feður 

hafa beðið þolinmóðir fyrir utan og innt frétta af aðstoðarfólki sem yfirgaf 

fæðingarherbergið um stundarsakir. Hin verðandi móðir hefur því verið meðvituð um 

nærveru eiginmanns síns, hvort sem hann hefur verið við hlið hennar í fæðingunni sjálfri 

eður ei.  

Óvissan um örlög konu sinnar og ófædds barns hlýtur að hafa legið þungt á 

körlum. Áhuga feðranna má þó ekki eingöngu rekja til tilfinningatengsla þeirra við 

eiginkonur sínar og börn. Samkvæmt lögum erfðu hjón ekki hvort annað. Félli annað 

þeirra frá átti að skipta fé þeirra niður eftir því sem hvort um sig hafði lagt til 

hjónabandsins. Börn erfðu hins vegar foreldra sína og feður erfðu börn sín ef þau áttu 

ekki skilgetin afkvæmi. Ef hvorki móðir né barn lifði fæðinguna af fékk eiginmaðurinn 

því eingöngu arf ef barnið dó á eftir móðurinni. Útkoma fæðingarinnar gat því skipt 

sköpum fyrir fjárhag karla og vegna þess hafa þeir eflaust fylgst náið með framvindu 

mála.  
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Greinilegt er að fæðingar á miðöldum voru fjölmennur viðburður. Ættingjar, vinir 

og nágrannar hópuðust til hinnar fæðandi konu og þrátt fyrir að ljósmæður hafi ekki verið 

til staðar voru ef til vill margkunnugar konur í hópi aðstoðarkvennanna. Karlmenn gátu 

einnig verið viðstaddir fæðingar. Prestar voru oft í hópi viðstaddra og er hugsanlegt að 

þeir hafi veitt meira en sáluhjálp. Aðrir karlmenn en prestlærðir koma einnig við sögu og 

jafnframt hefur áhugi eiginmanna borist inn í fæðingarherbergið. Miðaldaheimildir sýna 

því með skýrum hætti að þrátt fyrir að meirihluti aðstoðarmanna hafi verið konur gátu 

karlmenn aðstoðað við fæðingar. Skilin milli hins kvenlæga heims fæðingarstofunnar og 

karlaheimsins fyrir utan hafa því verið æði óljós, ef þau hafa yfirhöfuð verið til staðar. 

Fullyrðingar þess efnis að fæðingarstofan hafi verið lokaður heimur kvenna verða því að 

teljast æði hæpnar.  

Að lokum voru skoðaðar heimildir sem greindu frá sængurkvennadauða og 

andlegu og líkamlegu ofbeldi gangvart ófrískum konum og sængurkonum. Meðganga og 

fæðing voru með því hættulegasta sem konur upplifðu á lífsleiðinni og margar þeirra 

komust ekki lifandi frá þeirri þrekraun. Fáar lýsingar finnast þó af sængurkvennadauða í 

miðaldabókmenntum enda hefur þótt mikilvægara að greina frá fræknum dáðum og 

vígaferlum samtímamanna og forfeðra en að lýsa fæðingarraunum kvenna. Í Harðar sögu 

og Völsunga sögu má þó finna tvö athyglisverð dæmi. Í því fyrrnefnda deyr Signý af 

barnsförum og ákveður bróðir hennar að bera hið nýfædda barn út að föður þess 

forspurðum. Andlát Signýjar og örlög barnsins orsaka deilur milli máganna sem leysa 

þarf á alþingi. Að öllum líkindum má finna í deilunum orsök þess að sagt er eins 

nákvæmlega frá dauða Signýjar og raun ber vitni. Raunir hennar og barnsins eru ekki í 

forgrunni heldur áhrifin sem þær hafa á samskipti karlanna í kringum móður og barn.  

Í Völsunga sögu er sagt frá keisaraskurði sem gerður er á lifandi konu til að bjarga 

ófæddu barni hennar. Sýnir sagan að til hafa verið hugmyndir um keisaraskurði á Íslandi 

á 13. öld þrátt fyrir að ólíklegt sé að þeir hafi verið iðkaðir á lifandi konum svo snemma. 

Keisaraskurðir voru hins vegar framkvæmdir á látnum konum í Evrópu frá því fyrir Krists 

burð. Völsunga saga er jafnframt á skjön við þær fæðingarlýsingar sem hér hafa verið 

skoðaðar þar sem áherslan í sögunni er á lífi barnsins frekar en lífi móðurinnar. Í sögunni 

er þó ekki um almennt barn að ræða heldur forföður Völsunga. Sögunnar vegna skiptir 

því meira máli að hann haldi lífi en móðir hans og einnig skýrir mikilvægi hans af hverju 

fæðinguna ber að með svo óvenjulegum hætti. Líkt og í Harðar sögu er áherslan ekki á 

móðurinni heldur karlkyns ættmennum hennar (í þessu tilviki hinum ófædda syni). 

Tilgangur þeirra tveggja frásagna sem lýsa einna best sængurkvennadauða er því ekki að 
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greina frá þeim sorglegu örlögum sem margar miðaldakonur fengu úthlutað heldur 

stjórnast frásagnirnar af karlmönnunum í kringum hina fæðandi konu. 

Sængurkonur voru einnig ekki óhultar gegn andlegu og líkamlegu ofbeldi, hvort 

tveggja frá nánum ættingjum sínum sem og utanaðkomandi. Sauðafellsför greinir til að 

mynda frá grófu andlegu ofbeldi í garð sængurkonu. Er ráðist inn á heimili hennar þegar 

hún er enn að jafna sig eftir barnsburð, eigum hennar rænt og heimafólki slátrað. Einnig 

ógna árásarmenn henni og virðist það eitt bjarga henni frá verri örlögum að hún liggur á 

sæng. Þar að auki má finna dæmi í miðaldabókmenntum um að ófrískar konur og konur 

með barn á brjósti séu drepnar.  

Ofbeldi gagnvart konum birtist auk þess í útburði nýfæddra barna. Útburður var 

leyfilegur í heiðnum sið en tíðkaðist einnig eftir að kristni var tekin upp á Íslandi. Ástæður 

þess að barn var borið út gátu verið margs konar, félagsleg staða foreldra, útlit barnsins 

eða erfðamál gátu til dæmis haft áhrif. Á Norðurlöndunum varð jafnframt ekki sama 

velmegun á 11. og 12. öld og á meginlandi Evrópu og barnaútburður því líklega algengari 

þar en annars staðar í Evrópu á þessu tímabili. Þrátt fyrir að börn á meginlandi Evrópu 

hafi oft lifað útburð af má áætla að vegna strjállar byggðar og óblíðs veðurfars hafi 

útburður á Norðurlöndum jafngilt dauðadómi.  

Í útburði barna fólst hvort tveggja ofbeldi gagnvart hinu nýfædda barni og hinni 

nýbökuðu móður. Barnið var tekið af móðurinni strax eftir fæðingu og hún skilin eftir í 

óvissu um hvort að hún sæi það yfirhöfuð aftur. Í miðaldabókmenntum finnast einnig 

dæmi þess að faðirinn fyrirskipi útburð barns áður en það fæðist þrátt fyrir mótbárur 

móðurinnar. Af ótta við mann sinn þorir móðirin ekki öðru en að láta barnið frá sér en 

tekið er sérstaklega fram hversu mikið hún ann barni sínu. Fyrir utan hið sálræna áfall 

sem konur urðu fyrir við útburð barna sinna hafði útburðurinn í för með sér líkamlegar 

afleiðingar. Konur fengu ekki þá hvíld sem fólst í sængurlegunni og neyddust til að taka 

upp fyrri störf þrátt fyrir að hafa ekki jafnað sig líkamlega eftir fæðinguna.  

Miðaldaheimildir sýna því að hin verðandi eða nýbakaða móðir gat orðið fyrir 

margs konar áföllum. Konur gátu dáið af barnsförum en auk þess hlífði ástand þeirra á 

meðgöngu eða eftir fæðingu þeim ekki við líkamlegu eða andlegu ofbeldi. Barnsfeður 

eða karlkynsættingjar kvennanna gátu jafnframt ákveðið að bera börn þeirra út og eftir 

stóðu konur með lekandi brjóst, blæðandi líkama og skaddað sálarlíf. 
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